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 التوبة﴾ سورة﴿
 (3)التوبة ه ين ورسولُ كبريء من المشر  للاه  أن   ۞

 لم يقل:

 ورسولهه.

 وفيه قراءة.

 ورسوُله:

 أي: ورسوُله بريء.

 ال يجوز قراءتها:

.  ورسوِله. بالجر 

 أعوذ باهلل.

 (4)التوبة ا ثم لم ينقصوكم شيئ   ۞

 في قراءة:

 ينقضوكم.
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 (5)التوبة م رُ الحُ  فإذا انسلخ األشهرُ  ۞

 لم يقل:

 انسلخْت.

 األشهر: جمع شهر، والشهر مؤنث مجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث.

 وللا أعلم.

ومنهم من قال: إن )األشهر( جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز فيه التذكير 
 والتأنيث.

 

 (5)التوبة واقعدوا لهم كل مرصد  ۞

 التقدير:

 وارصدوهم كل مرصد.

 

 (8)التوبة كيف وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إالًّ وال ذمة  ۞
كيف يكون للمشرركين عهرد. ... كيرف وإن يظهرروا علريكم ال يرقبروا فريكم قال تعالى: )

 . 8-7( التوبة إالًّ وال ذمة. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم
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بعررردها شررريء ( مررررتين. فررري المررررة األولرررى لرررم يكرررن كيرررففررري هررراتين ا يترررين، ذكرررر  )
محذوف، وفي المررة الاانيرة هنراذ ،رذف، تقردير  مارل مرا جراء فري المررة األولرى: كيرف 
ر أبررو  ررا مررن المرررة األولررى. وقررد  يكررون للمشررركين عهررد. و،ررذف اللعررل هنررا لكونرره معلوم 
البقرررراء اللعررررل المحررررذوف بقولرررره: كيررررف تعمئنررررون إلرررريهم. وقرررردر  عررررالم آ ررررر: كيررررف ال 

أن التقررردير األول )كيرررف يكرررون للمشرررركين عهرررد( هرررو تقتلرررونهم. ورأع بعرررم العلمررراء 
(، وإن 6/16األرجح، ألنه من جنس ما تقدم، وألن الداللة عليه أقوع )الدر المصرون 

كانررت التقررديرا  الامثررة متقاربررة فرري المعنررى. وقررد يكررون التقررديران األ يررران مررن لرروازم 
 التقدير األول.

 
لهام إنكراري(، وجوابره معرروف، ال يقصرد واالستلهام هنرا اسرتلهام بمعنرى اانكرار )اسرت

 منه االستلهام، إنما يقصد منه اانكار عليهم. 
 

وفسررر العلمرراء َّاالب َّ بمعنررى: الحلررف، والميارراض. وقررال بعضررهم: هررو بمعنررى الذمررة. 
 فيكون الللظان في ا ية عندئذ مترادفين. 

 
، كران ذلررن مرن أعظررم : َّمرن جرراهر برالععن فرري ديننرا وسرربِ  ربنرا ونبينررا ابرن القرريمقرال 

األدلة على أنه لو ظهر تغلب( علينا لرم يرقرب العهرد الرذي بيننرا وبينره. فرإذا كران هرذا 
فعله مع وجود العهد )...(، فكيف يكون مع )زيادة( القدرة والدولة.َّ )تلسير ابرن القريم 

3/319 .) 
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تهم، ،اقردين إن معتقداتهم ومذاهبهم تسمح لهم بأن يكونوا َّمهذبينَّ في أقوالهم وشعارا
في أعمالهم وتصرفاتهم. وربما  ععروا قرتلكم وتردميركم، عسركريين ومردنيين، واعترذروا 

 إليكم بألسنتهم، قائلين لكم: متأسلون، هذا بعريق الخعأ، لم نكن نقصد!
*** 
 2013نيسان  24
 

 (9)التوبة  ا قليم  اشتروا بآيا  للا ثمن   ۞
 : استبدلوا.اشتروا

 التقدير:لعل و 
 باعوا آيا  للا بامن قليل.

 اشترع: من األضداد.
 

 (12)التوبة وإن نكاوا أيمانهم ... فقاتلوا أئمة الكلر  ۞
 لم يقل:
 فقاتلوهم.

 وصلهم بأنهم أئمة الكلر.
 

 (12)التوبة إنهم ال أيمان لهم  ۞
 في قراءة:
 ال إيمان.
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 (13)التوبة نكاوا أيمانهم  ۞
 في قراءة:
 إيمانهم.

 
 (14)التوبة قوم مؤمنين  شِف صدوره ويه  ۞

 لم يقل:
 ويشِف صدوركم.

 
 (16)التوبة ولم يتخذوا من دون للا ... وليجة  ۞

 وليجة:
 د يلة.

 من: الولوج.
 ال يد لون مع أعداء للا ضد المؤمنين.

 
 (19)التوبة كمن آمن باهلل ... وجاهد ... ال يستوون  ة الحاج  ...سقايأجعلتم  ۞

 لم يقل:
 ال يستويان.

 لم يذكر فيه الملسرون شيئ ا.
 ال يستوي هؤالء مع هؤالء.

 
 (22)التوبة إن للا عند  أجر عظيم  ۞
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 لم يقل:
 إن  عند للا أجر ا عظيم ا.

 راعى اللاصلة.
 

 (23)التوبة الظالمون  هم منكم فأولئن همُ ن يتول  ومه  ۞
 لم يقل:
 فإنه ظالم. -
 فإنه من الظالمين. -

 
 (24 )التوبة اقترفتموها وأموال   ۞

 وتجارة   اقترفتموها وأموال   وعشيرُتكم وأزواُجكم وإ واُنكم وأبناؤكم آباؤكم كانه  إنْ  ُقلْ ) 
ونه  ها تخشه ونها ومساكنُ  كساده  في وجهاد   ورسوِله للاِ  ِمنه  إليكم أ،ب   ترضه
  .24 التوبة (اللاسقينه  القومه  يههدي ال وللاُ  بأمر ِ  للاُ  يأتيه  ،تى فترب ُصوا سبيِله

 عشيرتكم:

 األدنهون. األقارب العشيرة:

  والصحبة. الخلعة وهي )العشرة(، من مشتق لعله

 اقترفتموها:

لتموها، اكتسبتموها،  أصبتموها. ،ص 
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 :اقترف

 اكتسب.

 لهم. اكتسب لعياله: اقترف

 اقتنا . :ماال   اقترف

 فعلها. :،سنة اقترف

 .23 الشورع  (ُ،سن ا فيها له نِزدْ  ،سنة   يقترْف  ومن) 

 .120 األنعام (يقترفونه  كانوا بما سُيجزونه  ااثمه  يكِسبون  الذينه  إن  )

 ارتكبه. أتا ، :ذنب ا اقترف

 المعنى هذا يوهم وقد األ ير. االستعمال بهذا (اقترف) اللعل هذا نستعمل اليوم نحن
 أن أو بالحرام، اكتسبتموها أي (اقترفتموها وأموال  ) قوله: من ا ية في جاء ما بأن

 وُيضعف ا ية، في مقصود غير وهذا الذنوب، اقتراف من يخلو ال المال اقتراف
 (.ورسوله للا ِمن إليكم أ،ب  ) ذلن: بعد لقوله المعنى،

 كسادها: 

 النون(. )بلتح والنهلاض الرواج ضد التبايع، قلة الكساد:
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 فترب صوا:

 فانتظروا.

  تهديد(. )أمر

 بأمر :

 بعقابه.

***  

    الملسرين: أقوال

 العبري:

 ا )...(.اكتسبتموه يقول: (اقترفتموها أموال  »)

 «.اأصبتموه يقول:  (اقترفتموها وأموال  ) قوله: قتادة عن

***  

 البغوي:

 «.اكتسبتموها (:اقترفتموها وأموال  »)

*** 

 الرازي: 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=9&ayano=24#docu
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 «.االكتساب االقتراف: (اقترفتموها وأموال  ) قوله:»

*** 
 القرطبي:

 من الشيء اقتعاع االقتراف: وأصل بمكة. اكتسبتموها يقول: (اقترفتموها وأموال)»
  «.غير  إلى مكانه

***  

 كاير: ابن

 «.و،صلتموها اكتسبتموها أي (:اقترفتموها وأموال»)

***  

 ،يان: أبو

 ،بها بل القرابة، ،ب   ،ب ها يعادل األموال ألن اكتسبتموها; أي (اقترفتموها وأموال»)
 «!فقراء كانوا الناس وأكار عزيزة، الوقت ذلن في األموال كانت أشد،

***  

 الشوكاني:

 الدنو، على يدور والتركيب مكانه، من الشيء اقتعاع وأصله: االكتساب، االقتراف:»
 «.ملكه تحت ويد له نلسه من الشيء يدني والكاسب

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2739&idto=2739&bk_no=132&ID=1023#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1595&idto=1595&bk_no=48&ID=1020#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=258&idfrom=1022&idto=1030&bookid=62&startno=5#docu
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*** 
 المنار:

ا، طبيعي - المكتسبة أي- المقترفة األموال ،ب»  ،ب من النلس في أقوع  وهو أيض 
 القيمة من قلبه في لها يجعل اقترافها في اانسان عناء ألن الموروثة; األموال
 بينا وقد وعمم ، علم ا الناس بين مشهور هو كما علو ا، جاء  لما ليس ما والمنزلة
  «.آنل ا إليها المشار 14 عمران آل آية تلسير في هو ،يث من المال ،ب أسباب

*** 

 عاشور: ابن

  «.الشيء قارب إذا قارف: من: مشتق وهو االكتساب، االقتراف:»

*** 

   2015 آذار 20 الجمعة 

 

 (24 )التوبة بأمر  للا يأتيه  ،تى فترب صوا ۞

 بعقوبته. أي:
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 (24 )التوبة اللاسقين القوم هدييه  ال وللاُ  ۞

 يقل: لم

 يهديكم. ال وللا

 فاسقون. أنهم وبي ن اللاصلة راعى

 

 (25 )التوبة رهُ،بْت  بما األرُض  عليكمُ  وضاقْت  ۞

 اتساعها. مع أي:

 ضيقة! عليه صار  األرض بأن ويشعر بالضيق يشعر المهزوم، يشعر هكذا

 قرآني. تركيب

 

 (26 )التوبة الكافرين جزاءُ  وذلن كلروا الذين بوعذ   ۞

 يقل: لم

 جزاؤهم. وذلن

 كافرون. أنهم وبي ن اللاصلة راعى
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 (28)التوبة ْيلهة فسوف يغنيكم للا من فضله  لتم عه وإن  ۞
 

برروا المسررجد الحرررام بعررد فررم يقر  الررذين آمنرروا إنمررا المشررركون نجررس يررا أيهرراقررال تعررالى: )
( فضله إن شاء  إن للا علريم ،كريم. وإن  لتم عيلة فسوف يغنيكم للا من عامهم هذا

 .28التوبة 
 

 : عيلة
 . فقر ا
 

 إن شاء: 
ا متضرررع ا إلررى للا ، فيكررون أن ااغنرراء قررد يحصررل وقررد ال يحصررل يعنرري ، اانسرران أبررد 

ن هررذا تعلرريم المسررلم مراعرراة . كررذلن فررإن المقصررود مررفرري طلررب الخيرررا ، ودفررع ا فررا 
األوقرا ، وال فري جميرع األمرور  ، والتنبيه على أن هذا ااغناء ال يكرون فري كرلالسنن

 . (16/26تلسير الرازي )
 

قرررال بعضرررهم: يرررا أهرررل مكرررة، سرررتعلمون مرررا تلقونررره مرررن الشررردة، ،   ا يرررةنزلرررت هرررذلمرررا 
، و راف كاليف النقل والشحن لبعرد المسرافة(ارتلاع تبانقعاع السبيل، وبعد الحموال  )

المسررررلمون أن ينقعررررع عررررنهم مررررا كرررران المشررررركون يجلبررررون إلرررريهم مررررن الميرررررة واألرزاض 
واللرريء والمعررر واللتررو   ا بالجزيررة. فعوضررهم للا عررن هررذالمنررافع(والتجررارا  والمرافررق )

وكرذلن  الناس إليهم مرن جميرع أقعرار األرض، للحرل والعمررة والزيرارة،، وتوجه والغنائم
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فتمرررادع ،جهرررم ، را  التررري ،ملهرررا المسرررلمون إلرررى مكرررة، إثرررر انتشرررار ااسرررممبالتجرررا
 .وغير ذلن من الموارد، وترهْجرهم

 
يقوله الربعم مرن أن تحرريم الخمرر والزنرا وربما تنعبق هذ  ا ية في عصرنا على ما 

لررى ،رمرران البلررد مررن مرروارد السرريا،ة، ومررن ثررم إلررى والميسررر ... علررى السرريا ، يررؤدي إ
ررا ، ويرزقرره مرن ،يررث ال يحتسررب ، إفقرار . قررال تعررالى: ) ومرن يتررق للا يجعررل لره مخرج 

 .3-2( العمض ومن يتوكل على للا فهو ،سبه
 

. ،يرث يحتسرب ويخعري ويأ رذ باألسرباب ، مرنى إليهراويسعفالمبا،ا  يعلبها المسلم 
، وقررررد لمحرمررررا  فررررم يعلبهررررا، ويتوكررررل المسررررلم علررررى للا، ويعلررررب العرررروض منررررهأمررررا ا

 .يعوضه من ،يث ال يتوقع وال يحتسب
 

األسباب فيما هو مبا  أمر معلوب، وال يتنافى مع التوكل، بل يجب أن يكون  فاتخاذ
،رق توكلره لرو كنرتم تتوكلرون علرى للا  عليره وسرلم: َّال رسرول للا صرلى للا. ققرين ا له

را )جائعرة( وتررو  بعان را )مملروءة البعرون  )روا  ( لرزقكم كما يرزض العير، تغدو  ماص 
الشرارع أبرا  للمضرعر مرا  . وقرد علمرت أنفالتوكل يجب أن يقتررن بالسرعي .البخاري(
كمرا علمرت أن رسرول  .نتظر طعام ا ينرزل عليره مرن السرماء، ولم يأمر  بأن ي،رم عليه

 .ليه وسلم كان يد ر ألهله قو  سنةللا صلى للا ع
 

، 5/398، وأبررري ،يررران 8/106، والقرطبررري 16/26، والررررازي 10/106)انظرررر تلسرررير العبرررري 
 .(10/277، والمنار 8/161، والقاسمي 8/430، ونظم الدرر 3/346وابن القيم 
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 (29)التوبة اغرون ُيععوا الجزية عن يد  وهم ص،تى  ۞
يخعرررن مررررن يظررررن أن الجزيرررة  اصررررة بااسررررمم، فهرررري موجرررودة فرررري الررررنظم األ رررررع، 

ء أ رع كايرة يجب البحث عنهرا، وهري فري ااسرمم قليلرة، وفري الرنظم األ ررع وبأسما
 ال ،د  لها.

 :عن يد
 .فيها الوكالة وال الحوالة ال يقبل

 اوقال بعضهم: أي نقد  
ا بيد: في ،دي ا الربا، يعني: ث يد   بم تأ ير.نقد 

 وربما يكون المعنى: عن يد سللى.
 اليد العليا  ير من اليد السللى )متلق عليه(.

 .المعنى فيه صعوبةتحديد 
 

 (30)التوبة  ِمن قبلُ  يضاهئون قول الذين كلروا ۞
 في قراءة:

 يضاهون.

 أي: يضاهون في قولهم قوله الذين كلروا من قبل.

 متشابه.قولهما 
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 (31)التوبةبن مريم ااتخذوا أ،بارهم ... أرباب ا من دون للا والمسيح  ۞

 أي: واتخذوا المسيح ابن مريم رب ا.

 (32)التوبة يريدون أن يعلئوا نور للا بأفواههم  ۞

 أي: بأقوالهم.

 أم يحسبون أن نور للا شمعة يمكن أن ُتعلأ بنلخة وا،دة.!

 

 (34)التوبة كاير ا من األ،بار والرهبان لهيأكلون أموال الناس بالباطل  إن   ۞

 الباطل:

 لتغيير األ،كام ،سب األهواء. الرشوة -
 أكل أموال اليتامى، وأموال األوقاف, -
 ابتزاز الناس بدعوع مختللة. -

*** 

 الرازي:

 ا تللوا في تلسير هذا الباطل على وجو : 

 : أنهم كانوا يأ ذون الرشا في تخليف األ،كام والمسامحة في الشرائع. األول
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: أنهم كانوا يدعون عند الحشرا  والعوام منهم، أنه ال سبيل أل،د إلى اللوز والااني
والعوام  ،بمرضاة للا تعالى إال بخدمتهم وطاعتهم، وبذل األموال في طلب مرضاتهم

 كانوا يغترون بتلن األكاذيب. 

: التوراة كانت مشتملة على آيا  دالة على مبعث محمد صلى للا عليه وسلم، الاالث
فاسدة، ويحملونها على  ا، كانوا يذكرون في تأويلها وجوه  فأولئن األ،بار والرهبان

 . محامل باطلة، وكانوا يعيبون قلوب عوامهم بهذا السبب، ويأ ذون الرشوة

فإذا قرروا  ،: أنهم كانوا يقررون عند عوامهم أن الدين الحق هو الذي هم عليهوالرابع
إال إذا كان أولئن ثم قالوا: وال طريق إلى تقويته  ،وتقوية الدين الحق واجب :ذلن قالوا

عظماء أصحاب األموال الكايرة والجمع العظيم، فبهذا العريق يحملون  االلقهاء أقوام  
  .بذلوا في  دمتهم نلوسهم وأموالهمأن يالعوام على 

فهذا هو الباطل الذي كانوا به يأكلون أموال الناس، وهي بأسرها ،اضرة في زماننا، 
 .وهو العريق ألكار الجهال والمزورين إلى أ ذ أموال العوام والحمقى من الخلق

*** 

 ابن عاشور:

تغيير األ،كام الدينية لموافقة أهواء الناس، ومنها  :ا كايرة، منهاالباطل يشمل وجوه  
القضاء بين الناس بغير إععاء صا،ِب الحق  ،ق ه المعين له في الشريعة، ومنها 
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جحد األمانا  عن أربابها أو عن ورثتهم، ومنها أكل أموال اليتامى، وأموال األوقاف 
 .والصدقا 

 

 (34 التوبة) الكنز آية في الترابي بيان ۞

 الناسِ  أمواله  لهيأكلونه  والرُّهبانِ  األ،بار ِمنه  كاير ا إن   آمُنوا الذين أي ها يا) تعالى: قال 
ةه  الذهبه  يكِنزونه  والذينه  للاِ  سبيلِ  عن ويهُصدُّون  بالباطلِ   سبيلِ  في ُينلقونهها وال واللض 

ْرهم للاِ    .34 التوبة (أليم بعذاب   فبش 

 يقل: لم

  ويكنزون.

 قسمان: ا ية

 بالباطل المال وأكل والرهبان باأل،بار يتعلق األول القسم

 واللضة الذهب بكنز يتعلق الااني والقسم

 بينهما. الترابي وجه ما وا،دة، آية في والقسمان

 يكنزون. الذين هم والرهبان األ،بار أن المقصود هل

 القسمين. بين يربي ظاهر كمم ا ية في ليس
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  ضمني. الترابي

 ءة:قرا في

 يكنزونَّ. َّالذين

  واو. بم الذين:

 يقل: لم

  ينلقونهما. وال

 يقل: لم

 أليم. بعذاب فأنِذْرهم

***  

 الملسرين: أقوال

 العبري:

 الناس أمواله  ليأكلون  والرهبان األ،بار من كاير ا إن  ) ذكر : تعالى يقول»
 سبيلِ  في ينلقونها وال واللضةه  الذهبه  يكِنزون  الذين) معهم: اأيض   ويأكلها (،بالباطل

رهم للاِ   «.(أليم بعذاب   فبش 

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2306&idto=2306&bk_no=50&ID=2318#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2306&idto=2306&bk_no=50&ID=2318#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2306&idto=2306&bk_no=50&ID=2318#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2306&idto=2306&bk_no=50&ID=2318#docu
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 الرازي:

 ثمثة: ا،تماال  (والذين) قوله: في»

 والرهبان. األ،بار أولئن (الذين) بقوله: المراد يكون  أن يحتمل ألنه

 من الزكاة مانعو منه المراد بعضهم: قال ما على مبتدأ كمم ا المراد يكون  أن ويحتمل
 المسلمين.

 سواء الواجبة، الحقوض  منه ُيخرج ولم المال، كنز مهن كل   منه المراد يكون  أن ويحتمل
 المسلمين. من كان أو والرهبان، األ،بار من كان

 بن زيد عن وروي  الامثة، الوجو  هذ  من وا،د لكل   محتمل الللظ أن شن فم
 فقال: البمد. هذ  أنزلن ما ذر أبا يا فقلت: ذر   بأبي مرر ُ  قال: وهب

 في نزلت ا ية هذ  معاوية: فقال  (.واللضة الذهبه  يكنزون  والذين) فقرأ : كنتبالشام
 فكتب وبينه، بيني للو،شة سبب ا ذلن فصار وفينا، فيهم إنها فقلت: الكتاب، أهل
 من يروني لم كأنهم عني، الناس انحرف المدينة قدمتُ  فلما ي،إل أقِبلْ  أن عامان إلي
عه  لن وللا إني قريب ا، تنح   لي: فقال عامان، إلى ذلن فشكو ُ  قبل،  «.أقول كنتُ  ما أده

***  

 ،يان: أبو

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1031&idfrom=2759&idto=2765&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15950
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15950
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15950
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15950
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1031&idfrom=2759&idto=2765&bookid=132&startno=1#docu
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 الخصلتين بين فجمعوا واللضة، الذهب يكنزون  الذين عموم في اندرجوا»
 «.للا سبيل في ينلقوها أن ضن وا إن المال وكنز بالباطل، المال أكل المذمومتين:

 *** 

 الشوكاني:

م هم قيل: (واللضة الذهب يكنزون  والذين) قوله:»  والرهبان، األ،بار من ذكرهم المتقد 
 الصنع. هذا يصنعون  كانوا وإنهم

 المسلمين. من ذلن يلعل من هم وقيل:

 «.ذلن من أوسع فهو الللظ، عموم على ا ية ،مل واألولى

***  

 المنار:

ْرهم للاِ  سبيلِ  في ُينلقونها وال واللضةه  الذهبه  يكنزون  والذين) وجل: عز قال»  فبش 
 والرهبان األ،بار من الكاير في الجملة هذ  تكون  أن السياض مقتضى (أليم بعذاب  
 مروي  وهو للا. سبيل عن ويصد ون  بالباطل، الناس أموال يأكلون  الذين
 نصه. وسيأتي معاوية عن

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=9&ayano=34#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=520&idfrom=1584&idto=1585&bookid=65&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=520&idfrom=1584&idto=1585&bookid=65&startno=1#docu
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 جمعوا الذين فهم فيهم، الكمم أن ووجهه و اصة، عامة أنها وعنه الضحاذ، وعن
 سبيل في إنلاقها من واالمتناع وجمعها كنزها وبين بالباطل، الناس أموال أكل بين
هم في منها كاير ا ينلقون  بل للا،  للا. سبيل عن الناسه  صد 

 أولئن لحال المبي نة با ية المخاطبين المؤمنين في السد ي قال كما تكون  أن ويجوز
 الصناديق في و زنها بكارتها واالفتتان األموال جمع صار الذين والرهبان، األ،بار

 الحياة لذة فقدوا ألنهم الحياة; في هم هم أعظم )البنوذ( المصارف في واستغملها
 اا مد من للمؤمنين تحذير ا - وعبادته ومحبته و شيته تعالى للا بمعرفة الرو،ية

 السلالة. هذ  إلى

ا، الكتاب أهل وفي فينا أنها عنه للا رضي ذر أبي عن وسيأتي  المختار وهو جميع 
 األ،بار وأولئن وعمومه، إطمقه على جريانه فيجب معلق، الللظ نفإ عندنا;

 المادية المعامع في هبعوا ألنهم السياض; بداللة وبالذا  أوال   فيه يد لون  والرهبان
   «!الدركا  أسلل إلى

*** 
 عاشور: ابن

 في الناس يضعهم أقوام مساوي  على تنبيه كلتيهما أن الجملتين: بين المناسبة»
 لذلن. أهم   وليسوا والسؤدد، الرفعة مقاما 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
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 وكانوا ودينهم، لعلمهم أقدارهم الناُس  رفع أقوام مساوي  بيان األولى الجملة فمضمون 
  لي ة .  بائثه  على منعوين

 أن للا فبي ن أموالهم، ألجل الناُس  رفعهم أقوام مساوي  بيان الاانية الجملة ومضمون 
 )...(. العذاب من شيئ ا عنهم تغني ال للا يلسب في تنلق لم إذا األموال تلن

 وهو المسلمين. من يكنز من فيه يندرج عام وهو بالواو، (والذين) الجمهور: وقرأ
ْرهم) قوله: في  بر  في اللاء د لت ولذلن الشرط، معنى ُضم ن مبتدأ  (.فبش 

 القول هذا وروي  والرهبان. األ،بار من الكاير أوصاف من (يكنزون  والذين) وقيل:
 ومعاوية. عامان عن

 .السد ي عن القول هذا وروي  المسلمين. من الزكاة مانعي به أراد مبتدأ كمم وقيل:

 من المرتشين وبين المسلمين، من الكانزين بين فيقرن  قلنا ، كما العموم والظاهر
 العموم وروي  بالعذاب. التبشير في سواء أنهم على وداللة تغليظ ا والرهبان، األ،بار

 وغير . ذر   أبي عن

م. من أوصاف من كونه في ظاهر وهو واو، بغير الذينَّ مصرف:َّ ابن وقرأ  تقد 
 «.للا سبيل في ينلق وال يكنز، من ذم   والظاهر والعموم. االستئناف ويحتمل

*** 

   2015 نيسان 6 ااثنين

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
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 (35 )ا ية تكِنزون  كنتم ما فذوقوا ألنلسكم كنزتم ما هذا ۞

 إلخ. ... كنزتم ما هذا لهم: يقال

 تكنزون: كنتم ما فذوقوا

 تكنزون. كنتم ما عقاب فذوقوا

 

      (36 التوبة) ،رم أربعة منها ۞

ة إن  )  ره  اثنا للاِ  عنده  الشهور ِعد  لهقه  يومه  للاِ  كتابِ  في شهر ا عهشه  واألرضه  السموا ِ   ه
كم فيهن   تهظِلموا فم القي مُ  الدينُ  ذلنه  ُ،ُرم   أربعة   منها  .36 التوبة (أنلسه

  

 ُ،ُرم. 4 منها ... شهر ا 12 ا ية: تكتب أن يجوز هل

 بااممء القرآن، وليس ا يا ، كتابة جاز  وإذا السؤال، هذا طر  من أجد لم
 أضبي بالحروف كتابتها ألن الحروف، بدل باألرقام الكتابة أ،ب ذ ال لكني الحديث،

 أو أربع   تقرأ: كما إلخ! ... عشرة اثنتي أو عشر، اثني  عأ: تقرأ فقد القراءة. في
  إلخ! ... أربع ا
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 يقل: لم

  ُ،ُرم. أربعة منهن  

 يقل: لم

كم. فيها تهظِلموا فم   أنلسه

 :قوالن ذلن في

 مصعلح والتلنن عاشور. ابن قال كما تلنن، فهو و)فيهن(، )فيها( بين فرض  ال -
 القرآن. علوم في معروف

 .10 إلى 3 من )فيهن(: والكاير. القليل بين التلرقة في العرب عند فرض  هناذ -
  زاد. ما )فيها(:

ة:          ِعد 

  عدد.

 واألرض: السموا 

 بالملرد. واألرض بالجمع، السموا 

  أعلم. وللا اللسان، على ثقيلة لكانت األرضين، قال: لو

 القيم: الدين ذلن
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  الحرم. األشهر من جعل ما في أي

 أنلسكم: فيهن تظلموا فم

 بعم في الدية تغلظ فليها غيرها. من إثم ا أعظم الحرم األشهر في الظلم ألن
 المذاهب.

 األشهر، هذ  في والتأ ير التقديم من ةالجاهلي في به يتمعبون  كانوا ما الظلم ومن
 في زيادة   الن سيء إنما) :37 التالية ا ية في نلسها السورة فلي للا! ،ر م ما فُيحل لون 
ةه  ليواطئوا عام ا وُيحر مونههُ  عام ا ُيِحل ونههُ  كلروا الذين به ُيِضلُّ  الكلر ر م ما ِعد   للاُ  ،ه
ر م ما فُيِحل وا   (.للاُ  ،ه

 الُحُرم: ألربعةا األشهر

 ورجب. والمحرم، الحجة، وذو القعدة، ذو

ْرد ثمثة  المحرم. الحجة، ذو القعدة، ذو :سه

 رجب. :فرد ووا،د

*** 

 الملسرين: أقوال

 الرازي:
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 إلى الامثة بين فيما تقول العرب ألن األربعة؛ إلى رجوعها األولى اللر اء: قال»
 يكنى القل ة جمع أن فيه واألصل )فيها(. قالوا: العدد هذا جاوز فإذا (، فيهن) العشرة:
 وا،دة عن يكنى كما الكارة جمع عن ويكنى مؤناة، جماعة عن يكنى كما عنه
 «.مؤناة

***  

 القرطبي:

 إلى الامثة بين ِلما يقولون  العرب أن وذلن )فيها(. يقل: ولم (،فيهن  ) قال: ِلمه »
 القليل تسمية تعرف أن إرادة وهذ ، هي قالوا: العشرة جاوزوا فإذا وهؤالء، هن   العشرة:

 هذا. العرب فعل من ألتعجب إني قال: أنه الكسائي عن وروي  الكاير. من

. الليالي: من العشرة دون  فيما يقولون  وكذلن لهْونه لهْت. فوقها: وفيما  ه  كيف قال:ي ال  ه
 ما يلعل أن تعالى للبارئ  نقول: فإنا بعم، من ،رمة أعظم األزمنة بعم جعل
ْجر، عليه وال عل ة، لعمله ليس يشاء، ما باللضيلة ويخص يشاء،  يريد ما يلعل بل ،ه

 «.تخلى وقد الحكمة فيه تظهر وقد بحكمته،

***  

 كاير: ابن

ْرد ثمثة أربعة، المحرمة األشهر كانت إنما» َه َه  مناسن أداء ألجل فرد؛ ووا،د سه
 عن فيه يقعدون  ألنهم القعدة(؛ )ذو وهو شهر، الحل شهر قبل فحرم والعمرة، الحل

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1032&idfrom=2766&idto=2770&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1032&idfrom=2766&idto=2770&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1032&idfrom=2766&idto=2770&bookid=132&startno=3#docu
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 بأداء فيه ويشتغلون  الحل فيه يوقعون  نهمأل الحجة( )ذي شهر و،رم القتال،
 بمدهم أقصى نائي إلى فيه ليرجعوا )المحر م(؛ وهو آ ر، شهر بعد  و،رم المناسن،
 إليه يقدم لمن به، واالعتمار البيت زيارة ألجل الحول، وسي في )رجب( و،رم آمنين،
 «.آمن ا فيه وطنه إلى يعود ثم فيزور  العرب، جزيرة أقصى من

***  

 ،يان: وأب

 أربعة منها) جاء كما )فيها( بللظ يجن ولم (،فيهن) بللظ جاء الضمير كون »
 في وتعامل العشرة على زاد لما تكون  الهاء أن العربية علم في تقرر قد ألنه (،،رم

 والنون  والهاء النون  وأن انكسر ، الجذوع فتقول: المؤناة ،دةالوا معاملة الضمير
 يعكس وقد الصحيح. هو هذا انكسرن، األجذاع تقول: الامثة، إلى دونها فما للعشرة
 في بالنسيء أو بالمعاصي والظلم انكسر ، واألجذاع انكسرن، الجذوع فتقول: قليم  
 لعددكم، المحارم بترذ أو القتال،ب بالبداءة أو ،مل، شهر وتحريم محر م شهر تحليل
  .«أقوال

*** 

 عاشور: ابن

 اال تمف وأن (،فيهنو) (فيها) بين التأنيث ضمائر في التلرقة عدم يقتضي هذا« 
 «.تلنن ا ية في بينهما

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=260&idfrom=1034&idto=1041&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=260&idfrom=1034&idto=1041&bookid=62&startno=1#docu
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***  

  م30/10/2014 الخميس

 

 (37 )التوبة الكافرين القومه  يههدي ال وللاُ  أعمالهم وءُ سُ  لهم ُزي ن ۞

ي ن  أعمالهم. ُسوءه  الشيعانُ  لهمُ  زه

 سيئة! وهي ،سنة أعمال أنها أراهم

 يقل: لم

 يههديهم. ال وللا

 كافرون. أنهم وبين اللاصلة راعى

 

 (38 التوبة) قليل الدنيا متاع ۞

 التوبة (قليل   إال ا  رةِ  في الدنيا الحياةِ  متاعُ  فما ا  رةِ  ِمنه  الدنيا بالحياةِ  أرضيُتم)
38.  

 يقل: لم

  ا  رة. من بدال   الدنيا بالحياة أرضيتم
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 يقل: لم

. إال ا  رة إلى بالنسبة الدنيا الحياة متاعُ  فما   قليل 

 يقل: لم

 قليل. إال ا  رة في متاُعها فما

 ا  رة: في 

 لآل رة. بالنسبة الدنيا على: الدنيا في الحكم -

 شيء! ال أنها وأدرذ الدنيا! نسي ا  رة رأع من ا  رة: في الحكم -

 ا  رة: من 

 ا  رة. من بدال  

 قليل:

 صلر.

 أقوله بل الدين، مسائل في الكاتبين من كاير يلعل كما العاطلة، بلغة ذلن أقول ال
 الرياضيا . بلغة

 للظ واستخدم القرآن، في ذكر  يرد لم )الصلر( أن أ رع، آيا  في بينُت، أن سبق
 َّصلرَّ الدنيا: في يزالون  ال وهم لهم، قلت فلو يلهمون، بما الناس لمخاطبة (قليل)
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تها الدنيا يرون  ألنهم كذ بوذ، ربما  ولكنها بالقليل، ليست ذاتها في وهي ومتاعها، بمد 
 في محدودة غير وا  رة محدودة الدنيا أن ذلن صلر ا! كانت ا  رة إلى ُنسبت إذا

 وهذا الصلر! هي الممحدود إلى المحدود ونسبة الزمن. في وال النوع في وال المقدار
 رياضية! عقلية إلى فهمه يحتاج

 منهم! الرازي  ،تى الملسرون، هذا إلى يتنبه لم

 مشابهة. أ رع  آيا  تلسير في ذلن يلعل لم ولكنه !الشوكاني إليه وتنب ه

***  

 الملسرين: أقوال

 العبري:

 الدنيا بحظ أرضيتم ثناؤ : جل   يقول (،ا  رة من الدنيا بالحياة أرضيتم) قوله:»
ا فيها، والدبعة ض   فما ا  رة من) جناته في ينللمتق للا عند وما ا  رة، نعيم من ِعوه
 من الدنيا في المتمتعون  به يستمتع الذي فما يقول: (ا  رة في الدنيا الحياة متاع
ها التي والكرامة ا  رة عيمن في ولذاتها عيشها  إال) طاعته وأهل ألوليائه للا أعد 
 عند التي الكرامة وشرف ا  رة، نعيم  المؤمنون  أيها فاطلبوا لهم: يقول يسير! (:قليل
 «.عدو  لجهاد النلير في أمر  إلى ااجابة إلى والمسارعة بعاعته ألوليائه، للا

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2310&idto=2310&bk_no=50&ID=2322#docu
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 البغوي:

ِتها الدنيا بخلم أي: (ا  رة من الدنيا بالحياة أرضيتم)« عه  فما) ا  رة. نعيم من وده
 «.(قليل إال ا  رة في الدنيا الحياة متاع

*** 

 الرازي:

 في الحاصلة اليسيرة المنلعة ألجل ا  رة، في العظيم الاواب ترذ بالعاقل يليق هل»
 في  سيسة الدنيا لذ ا  أن قليل ا  رة في الدنيا متاع أن على والدليل الدنيا.
 ا  رة ومنافع محالة، ال قريب عن ومنقععة والبلي ا ، با فا  ومشوبة أنلسها،
 القعع يوجب وذلن سرمدي ة، أبدي ة ودائمة  ،ا فا كل عن  الصة عالية شريلة
   «. سيس ،قير قليل الدنيا متاع بأن

*** 

 القرطبي:

 الدنيا بنعيم أرضيتم التقدير: بدال ، أي (ا  رة من الدنيا بالحياة أرضيتم) معنى:»
 لجعلنا نشاءُ  ولو) تعالى: كقوله البدل، معنى تتضمن (من) فر: ا  رة، نعيم من بدال  
 «.منكم بدال   أي: ،60 الز رف (يخللون  األرض في ممئكة منكم

***  
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 كاير: ابن

ا هكذا. فعلتم لكم ما أي: (ا  رة من الدنيا بالحياة أرضيتم»)  بدال   بالدنيا منكم أِرض 
 ا  رة.! من

 في الدنيا الحياة متاع فما) فقال: ا  رة، في غ بور  الدنيا، في وتعالى تبارذ زه د ثم
   أ،مد. اامام قال كما (،قليل إال ا  رة

 قيس، عن  الد، أبي بن إسماعيل ،دثنا قاال: سعيد بن ويحيى وكيع ،دثنا
 في ماالدنيا وسلم: عليه للا صلى  للا رسول قال قال: فهر بني أ ي المستورد عن

 انلرد .بالسب ابة وأشار ترجع. بمه  فلينظرْ  اليم ، في هذ  إصبعه يجعل كما إال ا  رة
 مسلم. بإ راجه

 الربيع ،دثنا الحمصي، الحميد عبد بن مسلم بن بشر ،دثنا ،اتم: أبي ابن وقال  
 أبي عن- الجصاص يعني - زياد ،دثنا الوهبي،  الد بن محمد ،دثنا رو ، بن

 نبي   سمعت تقول: أنن بالبصرة إ واني من سمعت هريرة، أبا يا قلت: قال: عامان
 رسول سمعت بل هريرة: أبو قال ،سنة، ألف ألف بالحسنة يجزي  للا إن يقول: للا
 هذ  تم ثم ،سنة، ألف أللي بالحسنة يجزي  للا إن يقول: وسلم عليه للا صلى للا

 (.قليل   إال ا  رةِ  في الدنيا الحياة متاعُ  فما) ا ية:

    قليل. للا عند منها بقي وما منها مضى ما فالدنيا  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=648&idto=648&bk_no=49&ID=659#docu
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 إال ا  رة في الدنيا الحياةِ  متاعُ  فما) ا ية: في األعمش عن الاوري، سليان وقال
 الراكب. كزاد قال: (قليل

 الوفاةُ  مروان بن العزيز عبد ،ضرْ   لما أبيه: عن ،ازم أبي بن العزيز عبد وقال
 أما فقال: إليه نظر يديه بين وضع فلم ا إليه، أنظْر  فيه أكل ن الذي بكلني ائتوني قال:
 من لنِ  أف   يقول: وهو فبكى ظهر  ول ى ثم هذا. إال الدنيا من أ لف ما كبير من لي

 «!غرور لهلي مننِ  كن ا وإن لهقصير، قليلنِ  كان وإنْ  لهقليل، كايرذِ  كان إنْ  دار،

***  

 ،يان: أبو

 في العاجل بالنعيم أرضيتم أي: والتعجب; اانكار من نوع (أرضيتم) قوله: في»
رين أقوال )تضافر ( تظافر  (ِمنو) الباقي. النعيم بدل الزائل الدنيا  أنها على الملس 

 بدال   أي: ،60 الز رف (ممئكة   منكم لهجعلنا) كقوله: ا  رة، بدل أي: َّبدلَّ، بمعنى:
 )...(. منكم

 التقدير: بمحذوف. (ا  رة في) ويتعلق للبدل. (ِمن) تكون  أن ن ُيابتو  ال وأصحابنا
 «.ا  رة نعيم في محسوب ا الدنيا الحياة متاع فما

*** 

 الشوكاني:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=648&idto=648&bk_no=49&ID=659#docu
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 نشاءُ  )ولو تعالى: كقوله ا  رة، من بدال   بنعيمها أي: (الدنيا بالحياةِ  أرضيتم) قوله:»
 )...(. منكم بدال   أي ،60 الز رف (يهخُللونه  األرض في ممئكة   منكم لجعلنا

 متاع إال أي: (قليل إال) بلها.مقا وفي ا  رة، جنب في أي: (ا  رة في) ومعنى:
 به! ُيعبأ ال ،قير

 «.الباقي المتناهي غير إلى الزائل للمتناهي نسبة ال إذ العدم، بالقليل: يراد أن ويجوز

***  

 المنار:

 الناقصة ولذ تها الدنيا الحياة برا،ة أرضيتم أي: (ا  رة من الدنيا بالحياة أرضيتم»)
 الذي استبدلتم فقد كذلن األمر كان إن الباقية. الكاملة ا  رة سعادة من بدال   اللانية
 أي: (قليل إال ا  رة في الدنيا الحياة متاع فما) وأبقى:  ير هو بالذي وأدنى أدنأ هو
ا الدنيا الحياة في به يتمتع الذي هذا ماف  في ما جنب في والمتاعب، بالشوائب منغص 

 عاقل يرضا  ال قليل شيء إال العظيم، االهي والرضوان المقيم، النعيم من ا  رة
 به. يؤمن ال من عليه يؤثر  وإنما منه، بدال  

 قل ته وفي ا  رة، يمنع إلى بااضافة الدنيا نعيم وسلم عليه للا صلى النبي شبه وقد
 .ترجع بم فانظر قال: منه أ رجها ثم اليم   في إصبعه وضع بمن وزمنه، نلسه في
 «.كايرة الباب هذا في واأل،اديث وا يا  والنسائي، والترمذي ومسلم أ،مد روا  

***  
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 القاسمي:

يهاةِ  أهرهِضيُتم) تعالى: قوله »  بدل أي: (ا  رهة ِمنه ) اللانية الحقيرة أي: (الدنيها ِبالحه
 الدائم. ونعيمها ا  رة

يهاةِ  مهتاعُ  فهمها)  التمتع فما أي: التقرير، لزيادة ااضمار مقام في أظهر (الدنيها الحه
 تسمى هذ  وفي إليها، قيست إذا أي: ا  رة جنب في أي: (ا ِ رهةِ  ِفي) بلذائذها

 به. يقاس ما بجنب يوضع المقيس ألن القياسية، (في)

 له. ُيؤبه ال مستحقر أي: (قِليل   ِإال)

 ما  وسلم: عليه للا صلى للا رسول قال قال: الُمْستهورد عن ومسلم أ،مد اامام روع 
 وأشار ،ترجعُ  ِبمه  فلينظْر  اليم ، في هذ  إصبعهه أ،ُدكم يجعلُ  كما إال ا  رة في الدنيا

 «.بالسب ابة

*** 
 عاشور: ابن

 بالمؤمنين. ذلن يليق ال إذ توبيخي، إنكاري  (:الدنيا بالحياة أرضيتم) في: االستلهام»

 ا  رة. عن بدال   الدنيا بالحياة ترضون  كيف أي: للبدل: (ا  رة ِمنه ) في: (ِمنو)  
 ،اولوا لم ا فإنهم منافعهما، وبا  رة: الدنيا، بالحياة والمراد به، يرضى ال ذلن ومال

 في للمجاهدين الحاصل الاواب على الدنيا في الرا،ة آثروا قد الجهاد عن التخل ف
 )...(. ا  رة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=9&ayano=38#docu
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 (وألنعامكم لكم متاع ا) كقوله: والتنع م، االلتذاذ فهو تمت ع، مصدر اسم والمتاع:
 القليل استعير ودنيء. ضعيف بمعنى (قليل) بر: ووصله ،33 النازعا 
ا هنا المتاع يكون  أن ويحتمل للتافه.  المصدر إطمض من به، المتمتع الشيء به مراد 
 قة.،قي بالقليل عنه فاا بار المخلوض  بمعنى كالخلق الملعول، على

 المقايسة جعلوا وقد المقايسة، معنى على دال   (ا  رة في) قوله: من (في) و،رف:
 ،الكشاف من أ ذ ا ا ية بهذ  واستشهدوا والمغني، التسهيل في كما (في) معاني: من
 في نظير  تكرر وقد الكشاف، شار،و وال شار،وهما، المعنى هذا على يتكلم ولم

 للا صلى وقوله (،متاع إال ا  رة في الدنيا الحياة وما) الرعد: سورة في كقوله القرآن
 إصبعه أ،دكم يجعل ما كمال إال ا  رة في الدنيا ما مسلم: ،ديث في وسلم عليه
 الحياة متاع أي المجازية: الظرفية (من) التحقيق في وهو يرجع. بم فلينظر اليم في

 أنه فلزم ا  رة،  يرا  كارة إلى بالنسبة قليم   كان ا  رة  يرا  في أقحم إذا الدنيا
 المقايسة أن فالتحقيق إليها. وُنسب عظيمة بخيرا  قيس عندما إال قل ته ظهر  ما

 «.(في) ،رف له موضوع ا معنى وليس الظرفية، ،رف الستعمال ،اصل معنى

***  

 الز،يلي:

 ذلن فعلتم كنتم إن ونعيمها. وسعادتها ا  رة من بدال   الدنيا الحياة بلذ ا  أرضيتم»
 متاع ا الدنيا في به تتمتعون  فما الحقير، الشيء سبيل في الكاير الخير تركتم فقد
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 يصلح ال ،قير، شيء إال المقيم، الدائم ا  رة بنعيم قيس إذا واأللم، بالهم   مقترن ا
ا  الكاير. الشيء عن عوض 

 للا رسول قال قال: فهر بني أ ي المستورد عن والترمذي ومسلم أ،مد اامام روع 
 في هذ  أصبعه أ،ُدكم يجعلُ  كما إال ا  رة في الدنيا ما وسلم: وآله عليه للا صلى
 بالسبابة. وأشار .ترجع بمه  فلينظْر  اليم ،

 وسلم وآله عليه للا صلى للا رسول سمعت قال: هريرة أبي عن ،اتم أبي ابن وروع  
 الحياة متاع فما) ا ية: هذ  تم ثم ،سنة، ألف أللي بالحسنة يجزي  للا إن يقول:
 (.قليل إال ا  رة في الدنيا

  .«ا  رة في وترغيب الدنيا، في تزهيد والحديث فا ية

*** 

 2015 آذار 15 األ،د

 

 (39 )التوبة غيركم قوم ا ويستبدلْ  ۞

 التقدير:

 غيركم. قوم ا بكم ويسنبدلْ 
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 (40 التوبة) أ رجه إذْ  ۞

ر ُ  فقد تهنُصرو  إال)   في هما إذ اثنينِ  ثانيه  كلروا الذينه  أ رهجهُ  إذ للاُ  نهصه
  .40 التوبة (معنا للاه  إن   تهحزهنْ  ال ِلصا،ِبه يقولُ  إذ الغارِ 

 يقل: لم

  تنصرو . لم إن

 يقل: لم

 للا. ينصر  فقد

 إال:

 النافية. ال + الشرطية إنْ 

 :عاشور ابن قال

 تكتب: أن والقياس مدغمة، بها النعق كيلية على )...( َّإالَّ المصا،ف: في كتب»
 سن ة المصحف رسم ولكن النافية، و)ال( الشرطية )إن( ،رفان: ألنها )...( ال( )إن

 «.عليها متلق   قواعدُ  األول القرن  في للرسم تكن ولم مت بعة،

 تنصرو : إال 

 ال. + إن
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 شرطية. :إن

 النون. بحذف مجزوم الشرط، بلعل مجزوم مضارع فعل :تنصرو 

 تقدير : محذوف الشرط جواب

 عنكم. مستغن   فهو -

 ناصر . فاهلل -

 (.للا نصر  فقد) جملة: الشرط جواب أو

 إذ:

 ا ية. في مرا  3 رهاذك ورد

 :المنار في قال

 غاية في بعم، من بعُضها ُمبدال   الامثة، المواضع في (،إذ) الظرف تكرار»
 «.البمغة

 قوله! بخمف قال من على هذا بقوله يرد   ربما

 أ رجه: إذ 

 عاشور(. )ابن إيا  الكلار إ راج زمن أي:

 (.نصر ) لر: ظرف الماضي. للزمن ظرف :إذ
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  إليه. مضاف جر   محل في (:أ رجه) جملة:

 اثنين: ثانيه 

 اثنين. أ،ده 

 والقرطبي(. )العبري  أربعة ورابع ثمثة، ثالث مال:

 وسلم. عليه للا صلى للا رسول هو والمقصود

 (.أ رجه) قوله: في المتصل الضمير من الحال على منصوب :ثانيه 

 اثنين. ثانيه  فخرج كلروا الذين أ رجه إذ :التقدير العلماء: بعم وقال

  إليه. مضاف جر   محل في (:الغار في هما) جملة:

 الغار: في هما إذ

 بدل.

 :عاشور ابن قال

 (،أ رجه إذ) قوله: في التي (إذ) من: بدل (الغار في هما إذ) قوله: في التي (إذ»)
 «.الغار في والكون  الخروج، باعتبار اا راج، فيه وقع وا،د زمن فهو

 أقول:

  بيانه. وسيأتي عليه، أوافقه ال وا،دَّ َّزمن قوله:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=9&ayano=40#docu
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 الغار:

  ثور. غار

 لصا،به: يقول إذ

 (.الغار في هما إذ) من: بدل

 :عاشور ابن قال 

 هما) جملة: إلى المضافة (إذ) من: بدل (يقول) جملة: إلى المضافة (إذ») 
 «.اشتمال بدل (،الغار في

 إليه. مضاف جر   محل في (:لصا،به يقول) جملة:

  عنه. للا رضي بكر ألبي وسلم عليه للا صلى للا رسول يقول إذ

 تحزن: ال

 :البغوي  قال

 عليه للا صلى للا رسول على إشلاق ا كان وإنما منه، ُجبن ا بكر أبي ،زن  يكن لم»
 وسلم.

 «!األم ة هلكتِ  قتلته  وإن وا،د، رجل فأنا أقتلْ  إنْ  له: قال
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 :الرازي  وقال

ل فاهلل نصر  تركتم إن»  عدو   على وأظهر  القل ة، مواطن في نصر  فقد به، متكل 
 إ راجوقت وا،د، رجل إال معه يكن لم ،ينه  نصر  مهن فسينصر  أو والقهر، بالغلبة
 للا صلى  للا رسول وهما: اثنين، أ،ده  أي: اثنين، ثانيه  كونه ،ال له، كلروا الذين
 )...(. عنه للا رضي الصديق بكر وأبو وسلم عليه

 الجبل في ثقب والغار: بعم، بدل (أ رجه إذ) من: بدل (الغار في هما إذ) قوله:
  روجه وقصة مكة. من قريب جبل وهو ثهور، بغار المشهور وهو ثهور ا، المسمى
 مشهورة الغار ود ولهما بكر، وأبو هو المدينة، إلى مكة من وسلم عليه للا صلى
 .والحديث السير كتب في مذكورة

 للا إن تحزن  ال بكر: ألبي قوله وقت أي: ،ثان   بدل   (لصا،بهِ  يقولُ  إذ) قوله:
 فلن معه للا كان ومهن معنا، وتأييد  وعونه بنصر  للا فإن   الحزن، دع أي: معنا،
  .«يهحزن  ال أن له فيحق   ُيغلب ال ومن ُيغلب،

  

ال . تكون  كيف  بهده

ال   الموضعين في (إذ) تكون: كيف يقال: قد  مسافا  وهناذ األول، الموضع من بهده
 لصا،به. قوله وبين الغار في وكونهما اا راج بين زمنية

 الجواب:
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 بدل فهي ا  رين. الموضعين في (إذ) وكذلن (،نصر ) لر: ظرف األولى: (إذ)
ا أنها باعتبار  (.نصر ) وا،د: للعل ظروف جميع 

 الغار بين الزمنية المسافة توُطوي الغار، إلى بالد ول ونصر  بالخروج، نصر 
ا، وا،د زمان في وربما الغار، هو وا،د، مكان في ،صم ألنهما والقول،  وللا أيض 
 أعلم!

 كسر ا، أرادو  وقد له، نصر ا  روجه فجاء أ رجو ! الذين هم أنهم مع بالخروج، نصر 
 نصر ا! للا فجعله

*** 

   م19/11/2014 األربعاء 

 

 (40 )التوبة العليا هي للا وكلمةُ  السللى كلروا الذين كلمةه  علوجه  ۞

 في قراءة:

 وكلمةه للا.

 

 (42)التوبة هلكون أنلسهم خرجنا معكم يُ لون باهلل لو استععنا له وسيحلِ  ۞

 هلكون أنلسهم:يُ 
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 بالحلف الكاذب.

 

 (43 التوبة) لهم أذنت لم ۞

دُقوا الذينه  لنه  يتبي نه  ،تى لهم أِذْنته  ِلمه  عننه  للاُ  عهلا)    .43 التوبة (الكاذبينه  وتعلمه  صه

 يقل: لم

 كذبوا. والذين صدقوا الذين لن يتبين ،تى -

 والكاذبون. الصادقون  لن يتبين ،تى -

 كذبوا. الذين ويتبين صدقوا الذين لن يتبين ،تى -

 الكاذبين. وتعلم صدقوا الذين تعلم ،تى -

  

 عنن: للا علا

 الدعاء. ومعنا  الخبر صيغته العلماء: بعم قال

 للا. من ال البشر من يكون  إنما الدعاء :أقول

 بالعلو. له الدعاء وليس عنه، العلو هنا: المقصود

 عتاب. صورة في علو
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 لعيف. عتاب

  

 التقدير. هل

 ... لن يتبين ،تى لهم أذنته  لهم. أذنته  ِلمه  -

 ... لن يتبين ،تى لهم تأذن أن لن كان ما لهم. أذنته  ِلمه  -

 لهم: أذنته  ِلمه 

 الجهاد. عن والتخلف القعود في

 فاقعدوا. يأذن لم وإن فاقعدوا، لكم أِذنه  إن لبعم: بعضهم قال أنه روي 

  

 صدقوا:

 اعتذارهم. في

  

 والكاذبين: ... صدقوا الذين

 المؤمنين. تعني ال صدقوا: الذين

 الكافرين. تعني ال الكاذبين:
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 المنافقين. من أعذارهم في والكاذبون  الصادقون  هم

 :المنار في قال 

 والكاذبين، الصادقين عن التعبير في اال تمف نكتة ا ية في البمغة مبا،ث من»
 اللاعل، باسم الكاذبين وعن الماضي، باللعل الموصول باالسم األولين عن عب ر إذ
 األول اللريق عن عب ر بأن األسلوب تغيير بقوله: السعود أبو ذلن بين وقد

 اللاعل باسم الااني اللريق وعن الحدوث، على دال   فعل صلته الذي بالموصول
 غير  اص أمر في ،ادث   صدض   األولين من ظهر ما بأن لإليذان للدوام؛ المليد

 ،ادث ا كذب ا كان وإن ا  رين، من صدر ما وأن الصادقين، سلن في لنْظمهم ُمصح ح
 في رسو هم عن ناشن المستمرة، عادتهم على جار   أمر   لكنه  اص، بأمر امتعلق  
 «.الكذب

  

 وتعلم: ... لن يتبين

 صا،ب نقله ما على أوافق وال أعلم. وللا اللاصلة، ومراعاة التلنن، من أنه أظن
 المنار.

 :المنار في قال

 من المشهور هو لما بالعلم، بالكذب يتعلق وعما بالتبين، الصدض ظهور عن التعبير»
 ذلن تبين هو إنما صدقه فظهور عقلي، ا،تمال والكذب الصدض هو الخبر مدلول أن
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 كذبه وأما عقلي ا، ا،تماال   له محتمم   كان ما بعد نقيضه ا،تمال وانقعاع المدلول،
 هو بل له، تبين ا ظهور  يكون  ،تى الجملة في عليه للخبر داللة ال ،ادث فأمر
 الصمة عليه ضمير  إلى وإسناد  مستأنل ا، علم ا يكون  به تعلقي فما لمدلوله، نقيم
 أن ِلما األولين، إلى التبين إسناد مع للملعول اللعل ببناء المعلومين إلى ال والسمم
 األولين؛ بخمف بموجبه ومؤا ذُتهم بهم، والسمم الصمة عليه علُمه هاهنا المقصود

 عذر  في صدض مهن لن يتبين ،تى قال ا،لهذ يتنبه لم ومن عليهم. مؤا ذة ال ،يث
 مدار أن مع - با  رين العلم وتعليق األولين، إلى التبي ن وإسناد فيه. كذب ممن

 أن ِلما - إليه أشير كما والكذب الصدض وصف هو وبالذا  أوال   والتعلق االستناد
 معاملتهماو  المذكورين، بوصليهما اتصافهما باعتبار اللريقين، بكم العلم هو المقصد
 «.بموصوفيهما قيامهما باعتبار أو بذاتيهما، بوصليهما العلم ال استحقاقهما، بحسب

 اهر

 القرطبي: 

 «.فهرق ا قلبه يعير لئم الذنب قبل بالعلو أ بر »

 المنار: 

 علو عن التعبير في األدب أساءوا قد الزمخشري  سيما وال الملسرين بعم وإن هذا»
 منها يتعلموا أن يجب وكان ا ية. هذ  في وسلم عليه للا صلى رسوله عن تعالى للا

 الذنب، قبل بالعلو ومؤدبه ربه أ بر  إذ عليه، وسممه للا صلوا  معه األدب أعلى
 واللعف. التكريم منتهى وهو

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
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 على يدل ال العلو أن يابتوا أن فأرادوا ا  ر، العرف في كالرازي  آ رون  وبالغ
 مع جمود وهو ،األهولى  مف هو عليه للا عاتبه الذي ااذن أن وغايته الذنب،

 كان وما المعصية، وهو الذنب معنى في الخاص والعرف المحدثة االصعم،ا 
ا كتابه في تعالى للا أثبته ما إثبا  من يهربوا أن لهم ينبغي  باصعم،اتهم تمسك 
ا. اللغة ولمدلول له المخالف وعرفهم  أو ضرر ا يستتبع عمل كل اللغة في فالذنب أيض 
 أعم بل للمعصية، مرادف ا وليس الدابة، ذنهب من مأ وذ حة ،مصل أو منلعة   فهْو ه 
 تبي ن وهي ، ا ية في المنصوصة المصلحة فهْو ه  استتبع قد عنه المعلو وااذن منها.
ا لنه  فتحنا إن ا) تعالى: قال وقد بالكاذبين. والعلم صدقوا الذين  للاُ  لنه  ِليغلره  ُمِبين ا فتح 
مه  ما ره  وما ذنِبنه  ِمن تقد   )...(. 2و 1 اللتح (تأ  

ا عليه المعاتب ااذن كان وقد   من فيه نص ال فيما وسلم عليه للا صلى منه اجتهاد 
 بمعصومين وليسوا عليه، وسممه للا صلوا  األنبياء من وواقع جائز وهو الو،ي،

 به، والعمل ببيانه الو،ي بتبليغ  اصة عليها المتلق العصمة وإنما فيه، الخعأ من
 بالعمل. يخالله أو ربه عن يبلغه فيما يخعن أو يكذب أن الرسول على فيستحيل
 ماَّ فقال: لقحونهاي وسلم عليه للا صلى رآهم إذ النخل تأبير في طلحة ،ديث ويؤيد 
 الدين، أمر من هذا قوله أن منهم ظن ا فتركو  بذلن، فأ بروا َّ،شيئ ا ذلن ُيغني أظن

 ينلعهم كان إن وسلم: عليه للا صلى فقال بذلن فأ بر ثمرها، وسقي النخل فنلضت
، تؤا ذوني فم ظن ا، ظننتُ  إنما فإني فليصنعو ، ذلن  للا عن ،دثتكم إذا ولكن بالظن 
 مسلم(. )روا   وجل عز للا على أكذب لن فإني به، فُخذوا شيئ ا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=9&ayano=43#docu
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 السمم. عليهم األنبياء على االجتهاد في الخعأ بجواز األصول علماء صر  وقد

م ما ومنه فيه. الصواب لهم يبي ن بل ذلن، على للا يقر هم ال ولكن قالوا:  سورة في تقد 
 من اللدية أ ذ في وسلم عليه للا صلى لرسوله تعالى للا عتاب من األنلال
 يقتضيه لما مخالف أنه هنا فيه ما فغاية هنا، مما أعظم هنالن والخعأ بدر، أسارع 
 بالعلو أ بر  أن النذير، البشير برسوله الخبير، اللعيف الرب لعف من وكان الحزم،
 رهمجمهو  برأي عمل الذين وللمؤمنين له عتابه بدأ فقد ذاذ وأما له. بيانه قبل عنه،
 في ُياِخنه  ،تى أسرع  له يكونه  أن لنبي   كانه  ما بقوله:) اللدية أ ذ في

 (سبهقه  للاِ  ِمنه  كتاب   لوال أليم) لعذاب مقتضي ا كان أنه بين ثم ، 67 األنلال (األرضِ 
 وهي 47 ا ية تلسير في والخعأ االجتهاد هذا أماال فائدة وسنذكر مانع ا، فكان
 «.قريبة

  

 :الزمخشري  قاله ما

 «!فعلته  ما وبئس أ عأ ه »

، ما بئسه  األقل: على ،ذف لو ا! ذلن يعني ما ا ية في وليس فعلته  أبد 

*** 
    م17/12/2013 الامثاء
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 (44 )التوبة بالمتقين عليم وللا ۞

 يقل: لم

 بهم. عليم وللا

 بالمتقين. ووصلهم اللاصلة راعى

 

يبهم في فهم قلوُبهم وارتابْت  ۞  (45 )التوبة يترددون  ره

 الشن. الريب:

 أمرين. بين التردد هو والشن

 ريبهم: في

  في:

 ريبهم. ،الة في تعني: هل -
 ريبهم. بسبب تعني: أم -

 

 (46 )التوبة القاعدين مع اقعدوا وقيل ۞

  يقل: لم
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 اقعدوا. لهم وقال

 

 (47 التوبة)  ملكم وألوضعوا ۞
رهُجوا لو)  باال   إال زاُدوكم ما فيكم  ه  .47 التوبة (ِ ملهكم وألوضُعوا  ه
  

 فيكم:  رجوا
 جيشكم. في أي:

 معكم.  رجوا
 بينكم.  رجوا

  
باال :   ه
ا.  فساد 

 عاشور(. )ابن نظامه وا تمل الجيش اضعراب
  
 يقل: لم
  باال . زادوكم بل قوة زادوكم ما
  

  ملكم: وألوضعوا
 باافساد. بينكم فيما وألسرعوا
 )المنار( الكلمة وتلريق بالنميمة سعي ا بينكم، وما  ملكم في الد ول في وألسرعوا
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 السير. سرعة )بنقعتين(: اايضاع
: أوضعت  )الجري(. العْدو على ،ملته البعيره
  مل. وجمعه: الصلوف، بين أو شيئين، بين اللرجة الخلل:
 أقول:
 الخمل: شأنكم، من و،ع وا الحعيعة( الوضيعة، )من أضعلوكم المعنى: يكون  ربما
ل ة، جمع ل ة  ه  أعلم. وللا الخهصلة، هي والخه
*** 
     م28/7/2014 ااثنين

 

 (47)التوبة يبغونكُم اللتنة  ۞

 يبغون لكم اللتنة.

 

 (49)التوبة ي أال في اللتنة سقعوا لي وال تلتن   ائذنْ  ن يقولُ ومنهم مه  ۞

 ال تلتني:

 ال تختبرني.

 سقعوا:في اللتنة 

 سقعوا في اال تبار.
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 (50)التوبة ،ون ويتولبوا وهم فرِ  ۞

 50( التوبة وا وهم فر،ون يقولوا ... ويتول   مصيبة   نه صبْ تُ  إنْ و )

 ويتولوا:

 يقولوا.مععوف على: 

 .كمهما مجزوم بحذف النون 

 : ،رف شرط جازم تجزم فعلين.إنْ 

 

 (52 التوبة) بأيدينا أو ۞
                                                

 ِبعذاب   للاُ  ُيصيبكمُ  أن ِبكم نهترب ُص  ونحنُ  الُحسنيْينِ  إ،دع إال ِبنا تهرب ُصونه  ههلْ  ُقلْ )
 .52 التوبة (ُمترب ُصونه  معُكم إن ا فترب ُصوا بأيدينا أو ِعنِد ِ  ِمن
  

 المعنى: ليس
 عندنا. من أو عند  من بعذاب      -

 بأيدينا. أو بيد  بعذاب      -
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 شرذ. هذا للا! معاذ
  

 المعنى:
 بأيدينا. أو غيرنا بأيدي عند  من بعذاب      -

 بأيدينا. عند  من بعذاب أو عند  من بعذاب      -

 بأيدينا. األرض في بهزيمة أو السماء من بقارعة عند  من بعذاب      -

  
 تلسير  صاغ ولكنه ،التو،يد رسالة وصا،ب المنار، صا،ب إال هذا إلى يتنبه لم

 الملسرين. من بغير  مقارن ا تلسير  ،يث من بوضو  القارئ  نظر يللت تنويه بدون 
                  :المنار صا،ب قال
 فيها، لنا كسب ال سماوية بقارعة يهلككم أن األولى: (:بأيدينا أو عند ِ  ِمن بعذاب  »)
 «.بقتلكم لنا يأذن أن والاانية: الرسل، كذبوا الذين الكافرين نمِ  قبلكم مهن أهلن كما
  

 ترب صون:
 تتربصون. أصلها:
 وقوُعه. ُيتمن ى أو ُيرجى ما انتظار االنتظار: التربص:

  
 الحسنيين: إ،دع
 أفرادها. لبعم والشهادة للجماعة النصر والشهادة: النصر
*** 
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  م27/11/2013 األربعاء
 

 (53 )التوبة منكم ُيتقب ل لن ره اكه  أو طوع ا قواأنلِ  قلْ  ۞
 لن ُيتقبل منكم إنلاقكم.

 في قراءة:
 ُكره ا.

 

 (54 )التوبة منعهم وما ۞
  
ره ا أو طهْوع ا أنِلقوا ُقلْ ) . قوم ا كنُتم إن كم منكم ُيتقب له  لن كه ُهمْ  وما فاسقينه نهعه  ُتقبله  أن مه

لُروا أن هم إال نهلقاُتهم  .54-53 التوبة (ورُسولهِ  باهللِ  كه
  
 قراءة: في

                               ُكره ا.

  
 يقل: لم

 نلقاِتهم. نقبل أن منعنا وما      -

 نلقاِتهم. قبوله  مهنهع وما      -

 القبول. منع سبب هم وأنهم سيما ال عليهم، المنع جعل ولهذا يجوز، ال األول
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 :،يان أبو قال
 أي: الجملة، للظ يكون  أن ويحتمل كلُرهم، أي: (كلُروا أن هم إال) قوُله: (منع) فاعل»
 «.للاُ  منعهمُ  وما

  
 يقل: لم

 فاسقون. قوم إنكم      -

 والنون! بالياء وليس والنون، بالواو فواصُلها ،ولها، ا يا  ال،ظ    

 فاسقون. إنكم      -

 فاسقين. قوم ا كنتم لقد      -

 فاسقين. كنتم إنكم      -

***  
   م7/12/2013 السبت

 

 (55 التوبة) أموالهم تعجبن فم ۞

 وتزهقه  الدنيا الحياةِ  في بها ليعذ بههم للاُ  يريدُ  إن ما أوالُدهم وال أمواُلهم ُتعجْبن فم) 
  .55 التوبة (كافرونه  وهم أنلُسهم

 يقل: لم
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 وأموالهم. أوالدهم

م  األوالد. على األموال قد 

  أدنا (. ،يان أبي نص )انظر

 يقل: لم

 بهم. ليعذبهم

 تعجبن: فم 

 المؤمنين. جميع والمراد وسلم، عليه للا صلى للنبي الخعاب

 أموالهم: 

  المنافقين. أموال

 يقل: لم

 وأوالدهم. أموالهم تعجبن فم

  (.85 ا ية في )كما

 يقل: لم

 بها. يعذبهم أن للا يريد إنما

  (.85 ا ية في )كما
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 أنلسهم: تزهق

 تخرج.

 يموتون.

 وتأ ير. تقديم ا ية في هل

موا الدنيا، في عذاب موضع ليسوا واألوالد األموال أن رأوا الملسرين بعم  فقد 
 ا ية: تقدير بأن وقالوا وأ روا،

 ا  رة. في بها ليعذبهم للا يريد إنما الدنيا، الحياة في أوالدهم وال أموالهم تعجبن فم

 وغيرهما(. وقتادة مجاهد )قاله

 آ رون. القول هذا ورفم

 الدنيا، في الوفير المال آفا  عن يبحاوا أن والتأ ير بالتقديم القول قبل األوفق وكان
ا ا،  ير ا ليس فالمال وإنلاق ا. وكنز ا جمع   االستدراج! من يكون  وقد محض 

***  

 الملسرين: أقوال

 العبري:

 ذلن: تأويل في التأويل أهل ا تلف»
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 في أوالدهم وال المنافقين هؤالء أموال محمد، يا تعجبن، فم معنا : بعضهم: فقال 
 وهو التقديم، ذلن معنى وقال: ا  رة. في بها ليعذبهم للا يريد إنما الدنيا، الحياة
 )...(. مؤ ر

 ألزمهم بما الدنيا، الحياة في بها ليعذبهم للا يريد إنما ذلن: معنى بل آ رون: وقال
 )...(. فرائضه من فيها

 في والنلقة الزكاة بأ ذ قال: (،الدنيا الحياة في بها ليعذبهم للا يريد إنما) :الحسن عن
 )...(. للا يلسب

ه وإنما ه من وج   المنافقين للا لتعذيب يهعرف لم ألنه مؤ  ر، وهو التقديم إلى ذلن وج 
ا الدنيا، الحياة في وأوالدهم بأموالهم هه وجه   في يعذ بهمبذلن كيف وقال: إليه، يوج 
 عليه العذاب عظيم من أنه إلى توجيهه عنه وذهب .سرور فيها لهم وهي الدنيا،
 منه، ويؤ ذ يلزمه كان إذ وفرائضه، ،قوقه من فيها عليه للا أوجب ام إلزامه
ا منه ا  ذ من وال جزاء ، للا من راج   وال ،النلس طي ب غير وهو  على شكر ا، وال ،مد 

 «.وُكر  منه ضجر  

***  

 البغوي:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=9&ayano=55#docu
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 ال يقول: منه، يتعجب بما السرور هو وااعجاب (:أوالدهم وال أموالهم تعجبن فم)» 
 للا من كان إذا العبد ألن واألوالد، األموال من عليهم أنعمنا ما تستحسن

 (.الدنيا الحياة في بها ليعذبهم للا يريد إنما) وولد  ماله للا كار استدراج في

 الدنيا. الحياة في بها يتنعمون  وهم والولد، لالما في تعذيب أي   قيل: فإنْ  

 وال أموالهم تعجبن فم تقدير : ،وتأ ير تقديم ا ية في وقتادة: مجاهد قال قيل:
 ا  رة. في بها ليعذبهم للا يريد إنما الدنيا، الحياة في أوالدهم

 والولد. المال في الواقعة بالمصائب التعذيب وقيل: 

 وقيل: للا. سبيل في والنلقة منها الزكاة بأ ذ الدنيا في بها يعذبهم :الحسن وقال
 تخليله على والحسرة إنلاقه، في والكر  ،لظه، في والوجل جمعه، في بالتعب يعذبهم
 وهم) تخرج أي: (أنلسهم وتزهق) يعذر . ال ملن على يقدم ثم يحمد ، ال من عند

 «.الكلر على يموتون  أي: (كافرون 

 
*** 
 الرازي:

 الدين في الخيرا  لجميع ومبعل ، والدنيا الدين في ا فا  لجميع جالب النلاض»
 )...(. والدنيا

 )...(. أ،مد( )مسند الُمكارون  هلن يقول: السمم عليه وكان
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 سببا تكون  أن ويحتمل الدنيا، في للعذاب سبب ا تكون  أن يحتمل واألوالد األموال
 )...(. ا  رة في للعذاب

 )...(. 6 العلق (استغنى رآ   أن ليعغى اانسانه  إن  )

 بهذا المنافقين هؤالء تخصيص في اللائدة فما للكل، ،اصل المعنى هذا قيل: فإن
 «.إلخ ... العذاب.

***  

 القرطبي:

 «.استدراج فإنه إليه تمل وال أععيناهم ما تستحسن ال أي»

***  

 كاير: ابن

 كما (أوالدهم وال أموالهم تعجبن فم) عليه: وسممه للا صلوا  لرسوله تعالى يقول»
ا به مت عنا ما إلى عينين تمدن   وال) تعالى: قال  لنلتنههم الدنيا الحياة زهرةه  منهم أزواج 
هم أنما أيحسبون ) وقال: ،131 طه (وأبقى  ير   ربن ورزضُ  فيه  وبنينه  مال   من به نمد 

 «.56-55  المؤمنون  (يشعرون  ال بل الخيرا  في لهم نسارعُ 

***  

 ،يان: أبو

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1047&idfrom=2795&idto=2797&bookid=132&startno=1#docu
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 وتزهق الدنيا الحياة في بها ليعذبهم للا يريد إنما أوالدهم وال أموالهم تعجبن فم)»
 أن بين ا  رة، منافع جميع عن المنافقين رجاء عقع لما (كافرون  وهم أنلسهم
 في بها ليعذبهم أسبابا تعالى للا جعلها الدنيا منافع باب من يظنونها التي األشياء
 زينة من أوتوا بما يلتتن وال يستحسن ال بمعنى السامع أيها يعجبن وال أي: الدنيا;
 ابن قال المنافقين. لشأن تحقير هذا وفي ،131 طه  (عينين تمدن وال) كقوله: الدنيا
 فم والمعنى: ،وتأ ير تقديم الكمم في :قتيبة وابن والسدي ومجاهد وقتادة عباس
 ا  رة. في بها ليعذبهم للا يريد إنما الدنيا، الحياة في أوالدهم وال أموالهم تعجبن
 وتقوية للكمم، تشديد فيها اعتراض جملة بها ليعذبهم للا يريد إنما ويكون  انتهى.
 تستحسن أن ينبغي ال للتعذيب والولد المال إتيانه مآل كان من ألن جاب;ااع النتلاء
 أموالهم عن ناشئ ا يكون  الذي عنه المنهي اايجاب تقييد أن إال بها، يلتتن وال ،اله

 تأكيد زيادة كأنه ذلن فنلي الدنيا، الحياة في إال يكون  ال أنه المعلوم من وأوالدهم
 التقديم أن ومع ،ا  رة في يكون  كما الدنيا يف يكون  قد فإنه التعذيب، بخمف
 بالضرورة. أصحابنا لخصه والتأ ير

 سبيل في والنلقة الزكاة أداء من فيها ألزمهم بما أنه التعذيب في الوجه :الحسن وقال
 ابن وقال فقي. األموال على القول هذا في عائد (بها) قوله: في فالضمير للا،
 عليها. يؤجرون  ال إذ عذاب، لهم هي ورزاياها الدنيا مصائب هو التعذيب وغير : زيد

 الرزايا؛ بسائر تعذيبهم من أعظم الشريعة بإلزام تعذيبهم بأن القول هذا ويتقوع  انتهى.
 ععية. ابن قاله لهم، الشريعة وأمر والغلبة الذل ة القتران وذلن
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 عر ضهم بأن للعذاب أععاهم ما أععاهم إنما فقال: كله، هذا الزمخشري  جمع وقد
 الخير أبواب في منه اانلاض وكل لهم والمصائب، با فا  فيه وبمهم والسبي، للمغنم
 ابهواكتس جمعه في والمجاشم الكلف أنواع وأذاقهم أنوفهم، رغم على له، كارهون  وهم
 أوالدهم. تربية وفي

 بن للا عبد مال المسلمون  أوالدهم وال منهم تقبل ال فإنها ينلقونها التي أموالهم وقيل:
 القشيري. ،كا  المنافقين، آباءهم ينلعون  ال فإنهم وغير ، أبي بن للا عبد

 ،لظه، في والوصل جمعه، في والتعب ،قلوبهم من المال ،ب يتمكن وقيل: 
 يعذر . ال ملن على ُيقدم ثم يحمد ، ال من دعن تخللته على والحسرة

م  كانوا فإنهم إليها، أميل ونلوسهم بقلوبهم، أعلق كانت ألنها األوالد على األموال وقد 
 (إممض  شية أوالدكم تقتلوا وال) تعالى: قال أموالهم. ذهاب  شية أوالدهم يقتلون 
 .31 ااسراء

 زهوض  بال فما تعالى، للا بإرادة العذاب تعليق صح إن قلت: فإن :الزمخشري  قال
 كافرون. وهم أنلسهم

 قيل: كأنه (إثما ليزدادوا لهم نملي إنما) تعالى: كقوله بالنعم االستدراج المراد قلت:
 النظر نع بالتمتع ملتهون  كافرون  وهم يموتوا أن إلى نعمته عليهم يديم أن ويريد

 .معتزليان كمهما وهما الرماني، وهو عيسى ابن كمم بسي وهو انتهى. للعاقبة.
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 وهي انتهى. ليعذبهم ويستدرجهم لهم يملي أن للا يريد إنما المعنى: عيسى: ابن قال
 .اعتزالية نزعة

 في بها ليعذبهم المعنى أن (ليعذب) على: (وتزهق) ععف: ،يث من يظهر والذي
 على أنلسهم زهوض  وهو بعل ته، ا  رة عذاب على ونب ه ا  رة، وفي الدنيا الحياة
 هنا النلس زهوض  أن والظاهر محالة. ال ا  رة في ُعذ ب كافر ا ما  من ألن الكلر;
 التعذيب شدة من (أنلسهم وتزهق) يريد أن ويحتمل ععية: ابن قال المو . عن كناية
 «.ينالهم الذي

***  

 الشوكاني:

 راض سرور ا به يسر أن بالشيء: ااعجاب (أوالدهم وال أموالهم تعجبن فم) قوله:»
 ، يساويه ما ر لغي ليس أنه واعتقاد االفتخار من نوع مع قيل: ،سنه، من متعجب به،

 في بها ليعذبهم للا يريد إنما) واألوالد األموال من معهم ما تستحسن ال والمعنى:
 ويأ ذوها المسلمون، يغنمها أن عند والحزن  م  الغ من معهم يحصل بما (الدنيا الحياة
 بعذاب يعذ بهم ا  رة في وكذا أعينهم، وقر ة ،ياتهم زينة كونها مع أيديهم، من قسر ا
 الزكاة من عليهم يجب ما وترذ ذلن، أععاهم الذي لربهم الشكر عدم بسبب النار،
 به. التصد ض يحق   بما والتصد ض فيها،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=9&ayano=55#docu
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 الحياة في أوالدهم وال أموالهم تعجبن فم والمعنى: وتأ ير، تقديم الكمم في وقيل:
 فيعذبون  كارهينينلقون فهم منافقون، ألنهم ا  رة في بها ليعذبهم للا يريد إنما الدنيا،
   «.ينلقون  بما

***  

 المنار: 

 به، راض   سرور به تسر   أن بالشيء ااعجاب (:أوالدهم وال أموالهم تعجبن فم»)
 أو وسلم عليه للا صلى للرسول والخعاب ،الزمخشري  قال كما ،سنه، من فتعجب
 هذا كان إذا يقول: كأنه قبله، ما على مرتب والكمم بلغه، أو القول سمع من لكل

 فم عدال ، وال صرف ا منه للا يقبل ال أموالهم، من به ينتلعون  ما مظنة في شأنهم
 أكبر من نلسها في هي التي أوالدهم وال أموالهم السامع أيها أو الرسول أيها عجبنت

 في نعيمها لهم صلا قد ا  رة في ثوابها من ،رموا وقد أنهم تظن وال وأجلها، النعم
 الدنيا!

 فيها لهم يعرض بما (الدنيا الحياة في بها ليعذبهم للا يريد إنما :) بقوله النهي وعلل
 والحسرا . المنغصا  من

 ما عليهم ويشق ،لظها، على ويحرصون  جمعها، في يتعبون  فإنهم األموال أما
 منه وأشق المؤمنين، من قريب على وإنلاض قتال، على وإعانة زكاة من منها ينلقونه
 ،تى الغالب في منهم ورثتهم ألن المسلمين؛ لمصالح بعدهم يتركونها أنهم اعتقادهم
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  بر في نزلت التي ا يا  في يأتيس كما للا( )لعنه أبي بن للا عبد األكبر زعيمهم
 فيها. ا ية هذ  وأعيد  كلر ، على موته

 يجاهدون  وأنهم قلوبهم، به واطمأنت ااسمم، في نشؤوا قد يرونهم فألنهم األوالد وأما
 الذي كاناعلبة ولقد قلوبهم. في ،سرا  هذ  وكل وأنلسهم، بأموالهم للا سبيل في

 وأ لف عهد  نقم ثم الصالحين، من وليكونن دقنليص فضله من آتا  لئن للا عاهد
 وسلم عليه للا صلى الرسول بامتناع ،سرة أشدهم - أغنا  أن بعد وعد  ما للا

 أشد ا  رة في بها فيعذبون  (كافرون  وهم أنلسهم وتزهق) زكاته قبول عن و للائه
 لعملهم. المحبي كلرهم على بموتهم الدنيا في بها عذبوا مما

 بصعوبة. الخروج هو الملسرين: بعم وقال األجساد. من  روجها األنلس: زهوض 

، هلن أي: ،81 ااسراء (الباطل وزهق الحق جاء وقل) التنزيل: وفي  واضمحل 
 الهدف. دون  سقي إذا السهم: زهق من: أنه والظاهر مجاز ا، األساس في وجعله
 الهمذ، أي: األول من إما هنا بالزهوض  فالتعبير أسرعت، بمعنى الناقة: زهقت :وورد
 ،قيقة، القليل إال أعمارهم من يبق لم أنه إلى لإلشارة ااسراع من وإما األظهر، وهو
 وإذا القتلِ  أو المو ِ  ِمن فررتم إن اللرارُ  ينلعكم لن قل) فيهم: تعالى قوله قبيل من أو
  «.16 األ،زاب  (قليم   إال تمت عون  ال

***  

 عاشور: ابن

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=9&ayano=55#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=9&ayano=55#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=9&ayano=55#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=9&ayano=55#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=9&ayano=55#docu
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 بال، طمأنينة لهم توجب ال أموالهم وفرة وأن أموالهم، في ،الهم مذمة على تلريع« 
 ال الدنيا الحياة متاع من فيه المنافقين هؤالء بعم يرون  ما أن المسلمين بإعمم
 الحظ من شيئ ا نالوا قد المنافقين يحسبوا وأن المؤمنين، إعجاب محل يكون  أن ينبغي

 الدنيا. في عذابهم في سبب ذلن أن ببيان العاجل،

 األمة. تعليم والمراد وسلم، عليه للا صلى للنبيء فالخعاب

 نلوسهم في  لق بأنه المنافقين نلوس أسرار من سر ا كشف للا أن ا ية: ذ ه ومعنى
ا ا شح   في ذلن بسبب فجعلهم ضياعه، من وااشلاض بتوفير  وفتنة المال على و،رص 
 من عليها  وف وفي جمعها. من كبد في فهم أموالهم، جراء من وعذاب عناء

 تعذيبهم للا أراد فقد منها، إنلاقه إلى الحال يلجئهم ما إنلاض من ألم وفي النقصان،
 العقوبا  أشد من وهذا مراد . وتم ورا،ة، نعيم سبب يكون  أن الشأن بما الدنيا في

 عن مسمة لهم منهم المؤمنين أن إال معلق ا، الشح وأهل البخمء شأن وهذا الدنيوية،
 الصبر. على أو اانلاض على الاواب من يرجون  بما الرزايا

 من ذلن فيكون  وجودهم، وقت من عليه للا جبلهم قد الخلق هذا كون ي أن يجوز ثم
ا، بعضه يدعو السين الخلق إذ ونلاقهم، كلرهم بواعث جملة   لق الكلر فإن بعض 
 الخلق عليه يبعث والنلاض الشحيح، البخيل نلس إليه تنساض أن عجب فم سين،
 كانوا إذ أوالدهم في أنالش وكذلن المخاطر، صا،به ليتقي والبخل، الجبن من السين
 بعم وبين بينهم  مف وعلى أوالدهم، بعم إيمان على الخوف من فتنة في
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 وعبد الممئكة، غسيل عامرالملقب أبي بن ،نظلة مال ااسمم: إلى الموفقين أوالدهم
 )...(. أبويهما تعذيب من ذلن فكان أبي بن للا عبد بن للا

 «.تعسف والتأ ير التقديم ومحاولة (،يعذبهم) بر متعلق (االدني الحياة في) فقوله: 

*** 
 أ رع: آيا 

 وهم أنلُسهم وتزهقه  الدنيا في بها يعذ بهم أن للاُ  يريدُ  إن ما وأوالُدهم أمواُلهم ُتعجْبن وال)
 .85 ا ية (كافرونه 

***  

   2015 آذار 31 الامثاء

 

 (56 )التوبة لرقون يه  قوم ۞

 يخافون.

 

 (57 )التوبة جمحون يه  وهم إليه واولب له  ۞

 57( التوبة جمحون وا إليه وهم يه لولب   م  دب أو مُ  غارا   لجأ أو مه لو يجدون مه )

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=4897
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=4897
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=4897
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=4897
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=9&ayano=55#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=9&ayano=55#docu
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 لم يقل:

 لو وجدوا.

 لم يقل:

 أو مغارة.

 في قراءة:

  م .دْ مُ  -
  م .دْ مه  -

 مد م :

 نلق ا.

 وا إليه:لول  

 النصرفوا.

 إليه:

 إلى المد ل. -
 المغارا .أو  -
 أو الملجأ. -
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 جمحون:يه 

 ُيسرعون.

 منه: اللرس الجمو .

 ومنه أ ذ  عبارة: التضخم الجامح، في علم االقتصاد.

 

 (58 )التوبة يهسخعون  هم إذا مها ُيععهوا لم وإن ۞

 هم إذا منها ُيععهوا لم وإن رُضوا منها أُعُعوا فإنْ  الصدقا  في يهلِمزذه  مهن ومنهم)
 .58 التوبة (يهسخعون 

 يلمزذ:

 غيابن. في يعيبن

  يقل: لم

 سخعوا.

 الملاجأة. وبي ن اللاصلة راعى

 

 (60)التوبة قراء والمساكين والعاملين عليها إنما الصدقا  للل ۞
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إنما الصدقا  لللقراء والمساكين والعراملين عليهرا والمؤللرة قلروبهم ، وفري قال تعالى: 

 .60سورة التوبة  للا وابن السبيلالرقاب والغارمين وفي سبيل 
 

يم،ظ في هذ  ا ية أن مصارف الزكاة ثمانية مصرارف، سربعة منهرا تمارل اايررادا  
)الزكويررررة(، ووا،ررررد منهررررا يماررررل النلقررررا  )الزكويررررة(، وهررررو مصرررررف العرررراملين عليهررررا. 
والمصررارف السرربعة تأ ررذ مررن الزكرراة علررى سرربيل المواسرراة )ألجررل الحاجررة(، ومصرررف 

ين يأ ررذ مررن الزكرراة علررى سررربيل المعاوضررة )أجررر العمررل(. وبعررد تنرررزيل نلقررا  العررامل
العرررراملين مررررن إيرررررادا  الزكررررراة نحصررررل علررررى اايرررررادا  الصرررررافية الترررري ترررروزع علرررررى 
المصارف السبع. المصارف السبع هي الهدف، ومصرف العاملين هرو الوسريلة. ومرع 

ارف األ ررررع، إال أن أن اللقهررراء يقررردمون الصررررف علرررى العررراملين علرررى سرررائر المصررر
القررررآن قررردم مصررررف اللقرررراء والمسررراكين علرررى مصررررف العررراملين، وجعرررل لهرررا األولويرررة 
األولرى، ربمرا لإلشرارة إلررى أن مصررف العراملين يجرب أن يبقرري للمصرارف األ ررع مررا 
يسد ،اجتها، ويحقق الهدف من الزكاة. ومرع هرذا فرإن مصررف العراملين قرد أترى ذكرر  

اانيرررة بعرررد مصررررف اللقرررراء والمسررراكين، ذلرررن ألن للا سررربحانه مباشررررة فررري األولويرررة ال
وتعالى أراد، وللا أعلم، اانلاض على جباية الزكاة وتوزيعها من ،صيلة الزكراة نلسرها. 
وكان من الممكن السركو  عرن العراملين عليهرا، للصررف علريهم كغيررهم مرن العراملين 

ل المصرالح )الميزانيرة العامرة(. من إيرادا  أ رع غير إيرادا  الزكاة، أي من بيت ما
وا تلف اللقهاء في مصارف الزكاة: هرل يجرب فيهرا االسرتيعاب والتسروية أم ال يجرب. 

، بحيرث ال يمكررن تجراوز . أم يمكرن الملاضررلة والتلراو  بررين 1/8هرل لكرل منهررا الراُُّمن 
 هذ  المصارف، والمناقلة بينها، ،سب األ،وال والظروف. الجمهور على جواز ذلن. 
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جرررراز بعررررم العلمرررراء الصرررررف علررررى العرررراملين علررررى الزكرررراة مررررن المصررررارف الزكويررررة أ
األ رررع، أو مررن الميزانيررة العامررة، لكرري يحصررلوا علررى أجررر اِلمْاررل )أجررر السرروض(، بررل 
ربما رأع بعضهم جرواز إععراء العراملين ا  ررين فري غيرر الزكراة مرن هرذا المصررف. 

، ولررم يقررل: َّالعرراملينَّ، لعرراملين عليهررااعررد، ألن للا تعررالى قررال: الشررق الارراني فيرره بُ 
والشرررق األول فيررره نظرررر، السررريما فررري ،رررال تعررردي اانلررراض علرررى الزكررراة إلرررى الميزانيرررة 

، ورأع آ رون أال 1/8العامة. ورأع بعضهم أال يزاد العاملون على الزكاة على الاُُّمن 
نررت الحصرريلة يررزادوا علررى النصررف. وقررد يبرردو أن لهررذا التحديررد األ يررر مررا يبرررر  إذا كا

 ضعيلة، والجهد كبير ا. 
 

المهررم هنررا: هررل يررتم اانلرراض علررى الزكرراة منهررا أم مررن غيرهررا. ظرراهر ا يررة أن اانلرراض 
يجرب أن يكرون منهرا، وإال فقرد يرؤدي األمرر إلرى أن تزيرد نلقرا  الزكراة علرى إيراداتهرا، 

ها مرررن قبرررل وتنللرررت الرقابرررة ااداريرررة والماليرررة. وقرررد يقرررال هنرررا: إن جمرررع الزكررراة وصررررف
الدولة، أو الجمعية، غير اقتصادي، ألن النلقرا  تأكرل اايررادا  أو تكراد. وعندئرذ قرد 
يحسن إيكال الزكاة إلى األفراد، لكي يؤدوها بأنلسهم بدال  مرن الدولرة، تروفير ا ايراداتهرا 

 وتجنب ا لنلقاتها.
 

فرري بعررم البلرردان، أو الهيئررا ، ربمررا تقرروم الدولررة )أو الجمعيررة( بجمررع الزكرراة، بغررم 
النظر عرن نلقاتهرا، ألمرر دينري )تعبردي( أو سياسري محرم. فلرو أ رذ  هرذ  النلقرا  
بعين االعتبار لربما وجدنا أنها تزيد على اايرادا ، أو تساويها، أو تكاد. وعندئذ فقرد 

 من النا،ية االقتصادية. يقال: ما جدوع تعبيق الزكاة 
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القرآن يعلمنا أن ندرس الجدوع االقتصادية للزكاة، ألنه أد ل مصرف العامرلين عليها 
ا منهرررا. ويجرررب أن نراعررري هرررذ  الجررردوع، بحيرررث تكلرررري  برررين المصرررارف وجعلررره وا،رررد 
،صرريلة الزكرراة للصررررف علررى اللقرررراء والمسرراكين وغيررررهم مررن المصرررارف، كمررا تكلررري 

رررا لتغعيرررة مصرررار  يلها ااداريرررة. ويجرررب أن تكرررون إيراداتهرررا أعلرررى مرررن مصرررراريلها أيض 
بمقرررردار جرررروهري، وإال فررررإن اانلرررراض علررررى إدارة الزكرررراة، تحصرررريم  وصرررررف ا، قررررد يأكررررل 
،صررررريلتها. فلررررريس الغررررررض األول مرررررن فررررررض الزكررررراة هرررررو اانلررررراض )ااداري( علرررررى 

هررررذ   موظليهررررا، بررررل اانلرررراض )الخيررررري(  علررررى المصررررارف األ رررررع. فاانلرررراض علررررى
 1/8المصررارف هرردف، واانلرراض علررى المرروظلين وسرريلة. ويمكررن تعبيررق سررقف الرراُُّمن 

علرررى مصررررف العررراملين عليهرررا، ،ترررى ولرررو لرررم يعبرررق مبررردأ االسرررتيعاب والتسررروية برررين 
 المصارف.

 
فالزكرراة عبررادة، ولكررن الجرردوع االقتصررادية معلوبررة فيهررا بررنص القرررآن. وهررذا درس فرري 

ة، ويمكرررن أن يسرررتلاد مرررن هرررذا الررردرس، ال فررري الزكررراة االقتصررراد والجررردوع االقتصررررادي
ررا. فررإذا أردنررا اسررتدامة المشررروعا  وبقاءهررا  فحسرررب، بررل فرري سررائر المشررروعا  أيض 
وتعورهررررا، كرررران البررررد أن تكررررون رابحررررة اقتصررررادي ا، وإال فإنهررررا ستوصررررم بعرررردم الكلرررراءة، 

ما تحرت وطرأة وستمنى باللشل، وستؤول إلى التضاؤل والتآكل والتمشي والزوال، السي
 المنافسة التي قد تعجل بلشلها. 

*** 
 2006تموز  13
 



74 

 (60 التوبة) الزكاة في والمساكين اللقراء ۞
 مصرفان. أم وا،د مصرف هما هل
  
 وفي قلوُبهم، والمؤللةِ  عليها والعاملينه  والمساكينِ  لللقراءِ  الصدقا ُ  إن ما( تعالى: قال 

 . 60 التوبة سورة (السبيلِ  وابنِ  للاِ  سبيلِ  وفي والغارمينه  الرقابِ 
  

م العام الزكاة صندوض  أن أو ،سابا ، ثمانية لها الزكاة مصارف أن يعني هذا  مقس 
 اللقير بين التلرقة أهمية وتتبدع مصرف. لكل صندوض  فرعية: صناديق ثمانية إلى

 من ين،المساك صندوض  في أو اللقراء، صندوض  في إثباته يتم ما معرفة في والمسكين
 على الزكاة إيرادا  توزيع في إذن مهمة التلرقة فهذ  ومصروفا . إيرادا 

 مصرف. كل من اللعلي الصرف عند كذلن ومهم المصارف،
 

 ثمانية من مصرفان أم مصارف، سبعة من وا،د مصرف والمساكين اللقراء فهل
 فرض. هناذ ليس أم والمسكين، اللقير بين فرض  هناذ هل مصارف.

  
 ورأع مترادفان، أنهما بعضهم فرأع ،والمسكين اللقير في واللقهاء الملسرون  ا تلف
 المحتاج هو اللقير إن قال: من فمنهم الحاجة(. شدة )في مختللان أنهما آ رون 
 ورأع (.14/305 العبري  )تلسير يهسأل الذي المحتاج هو والمسكين يهسأل، ال الذي

 يملن ال الذي هو والمسكين النصاب، ن دو  شيئر ا يملن الذي هو اللقير أن الحنلية
 من الضد وعلى (.2/339 عابدين ابن و،اشية ،3/190 الهداية شر  )البناية شيئ ا
 شيئ ا يملن الذي هو والمسكين شيئ ا، يملن ال الذي هو اللقير أن الجمهور رأع ذلن،
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 يةالحنل عند فاالعتبار االعتبار، وا تلف التلسير، تضارب وبهذا الكلاية. دون 
 والكلاية )الزكوي(، المال با تمف يختلف والنصاب للكلاية، الجمهور وعند للنصاب،
 وعند للنصاب، الزكاة فرض عند االعتبار أن أرع  وإني الشخص. با تمف تختلف
   الجمهور. رأي ،سب أي للكلاية، توزيعها

  
ا هناذ فإن هذا وعلى ا جامع   محتاج، منهما كم   أن وهو والمسكين، اللقير بين مشترك 
 هل ذلن: وراء ما في  مف ا هناذ وأن الزكاة، مصارف في ذكرهما يرد لم ذلن ولوال
 .العكس أم المسكين من أ،وج اللقير

  
 وألن الزكاة، من يأ ذان والمسكين اللقير ألن تحته، طائل ال الخمف هذا أن يبدو قد

 اللقير أن إلى أميل وإني ا.مسكين   أم فقير ا أسمي سواء غير ، على سيقدم ،اجة األشد
ا ذلن، افتراض واألفضل وا،د، بمعنى والمسكين  في مجد   غير  مف من  روج 
 من الموضع هذا في إال مجتمعين والمساكينَّ َّاللقراء للظي ذكر يرد ولم الزكاة.
 الملهرس المعجم )انظر متلرقين ذكرهما ورد فقد المواضع سائر في أما القرآن،
 اجتمعا وإذا اجتمعا، افترقا إذا للظان هما العلماء: بعم وقال الكريم(. القرآن ألللاظ
 اجتمعا. أو افترقا سواء وا،د، معناهما أن أرع  وإني افترقا.

  
 مصرفين، والمساكين اللقراء اعتبرنا إذا .سبعة أم ثمانية إذن الزكاة مصارف هل

ا، مصرف ا اعتبرناهما وإذا ثمانية؛ تكون  فالمصارف  )عقد سبعة تكون  فالمصارف وا،د 
 ،1/499 الندية والروضة ،1/492 الدسوقي و،اشية ،1/343 الامينة الجواهر
 (.8/260 الخالص والدين
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 نلسه الوقت في أميل أنني إال مترادفان، أنهما إلى آنل ا، ذكر  كما أميل، أني ومع
 ،صص ثماني من ،صتان لهما يكون  بحيث ،الحجم ،يث من مصرفان أنهما إلى
 عند أهميته تزداد الرأي وهذا .1/7 ،صص سبع من وا،دة ،صة ال ،1/4 أي 2/8

 لكن غيرهم. عند أهميته ويلقد بينها، والتسوية المصارف استيعاب يرون  الذين اللقهاء
 أن يجب المصارف، بين يسو ي  ال من عند ،تى اللقراء، ،صة أن منه يستلاد قد

 من غيرهم على تقديمهم بداللة وذلن آ ر، مصرف أي ،صة من أكبر تكون 
 وزيادة ،صتهم، مضاعلة يليد أن يمكن مترادفين، للظين تكرار وبداللة المصارف،
 المصارف. بين المصرف لهذا النسبية األهمية

  
 اللقير ،ول وا راء المذاهب بين الخمف يتمشى المختار، الرأي هذا وعلى

 الزكاة، يستحق منهما كم   أن دام ما مؤثر غير يصبح بينهما اللرض  ألن والمسكين،
 وا،دة، عملية ثمرة عند متساوية، سبعة المصارف إن يقول من عدا ا راء، وتلتقي
 يحسن، وربما مع ا، والمساكين لللقراء وا،د، صندوض  أو وا،د، ،ساب هناذ ويكون 
 يلة،ص توزيع ثم المصارف، هذ  من مصرف لكل ،ساب تخصيص بدء، ذي بادئ
 في القسمة  ارج ويسجل ،8 على الحصيلة تقسم بحيث الحسابا ، هذ  على الزكاة
 ثم ،صتان. فيه فتسجل والمساكين، اللقراء ،ساب إال ،ساب، كل من الدائن الجانب

 الحساب، من المدين الجانب في المصروف ويسجل المصارف، هذ  من الصرف يتم
 مناقلة إجراء أمكن ،ساب، في جزوع ،ساب، في )فائم( وفر ذلن بعد ،دث فإذا

 بينهما.
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 والحساب، المصرف في ،والمسكين اللقير بين التمييز العسير من فإن والخمصة
 وللا ،الحجم ،يث من ومصرفان ،المعنى ،يث من وا،د مصرف فإنهما هذا وعلى
 أعلم.

 *** 

  :في جدة
              هر12/08/1423
   م18/10/2002

 
ْرفهين  ۞  (60التوبة ) ]1[مصارُف الزكاِة بين ،ه

 إن ما الصدقاُ  لللقراِء والمساكيِن والعاملينه عليها والمؤل لِة قلوُبهم وفي الرقابِ )
 .60( التوبة والغارمينه وفي سبيِل للِا وابِن السبيلِ 

 : ،رفي جر  أعني بالحرفين: 

 للقراء(. لفي قوله: )المم األول: هو  -
 سبيل للا(. فيالرقاب ... و  في( في قوله: )و فيوالااني: هو ) -

سبق أن بحاُت في هذ  ا ية الكريمة من جوانبه أ رع جديدة، منها دراسا  الجدوع، 
ا ذا مصرفين في الحجم. وا ن  ومنها أن اللقراء والمساكين قد يكونان مصرف ا وا،د 

.  أبحث في ا ية من ،يث ا تمف ،رِف الجر 
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 ا :الصدق

 الصدقا  الواجبة )الزكوا (. 

 في الرقاب:

 في فن  )تحرير، عتق( الرقاب.

 المم:

 فيها قوالن عند العلماء:

 الم التملين. -
 لبيان االستحقاض )المصرف( ليس إال. -
*** 

 مصارف الزكاة:

 الصدقا  لر: -أوال  
 اللقراء. -1
 والمساكين. -2
 والعاملين عليها. -3
 والمؤللة قلوُبهم. -4
 الرقاب.وفي  -5
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 والغارمين. -6
 وفي سبيل للا. -7
 وابن السبيل. -8

 ثمانية مصارف للزكاة.

 

، ولم لللقراءالمصارف األربعة األولى جاء  بالمم )الم التملين(:  - ثاني ا
 تتكرر المم في أي منها.

 
المصارف األربعة الم،قة، جاء اثنان منها بر )في(، واثنان بم الم وال  - ثالا ا

 (.وفي سبيل للا)في(! وبخمف المم، تكرر  )في( عند قوله: )
 قال:

 وفي الرقاب. -
 وفي سبيِل للا. -

 ولم يقل:

 وفي الغارمين. -
 ولم يقل:

 وفي ابِن السبيل. -
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ا  المم، وليس على )في(. )الغارمين( و)ابن السبيل( مععوفان على – رابع 

: إنما الصدقاُ  لللقراِء والمساكيِن والعاملينه عليها والمؤل لِة قلوُبهم والغارمينه التقدير
 وابِن السبيِل. 

 .ومصرفان بر )في(، ستة مصارف بالمم

 محمد عبد !

، وكنُت وصلُت إليه قبل اطمعي صا،ُب المنارلم يتنبه إلى هذا من الملسرين إال 
 عليه. 

 (. أشخاص  ومصالحُ قال صا،ب المنار: )مصارُف الزكاة قسمان:  -
في هذ  األصناف لبيان األ،ق  فاأل،ق  للصدقا  ... وتقديم  الترتيبثم قال: )و  -

 األهم  فاألهم (. 
بأوصافهم ... ثم ذكره ثم قال: )ولوال إرادة الترتيب لذهكهره المستحقين من األفراد  -

 بعدهم المصالح التي أد ل عليها )في(، وهي: الرقاب، وسبيل للا(.
 لوال ... لقلُت: هذا كمم في غاية الذكاء! 

ا ال تصرف الزكاة للرقاب، بل تصرف في الرقاب، أي ال تمل ن لهم، ألنهم  –  امس 
ال يملكون أصم . كذلن ال تصرف الزكاة لمن يقاتل في سبيل للا، أي ال تمل ن له، 
م هذ  األدوا  للمقاتلين الستعمالها، ومن ثم  بل تصرف في أدوا  الجهاد، وتقد 

 إعادتها.
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ا لصدقاُ  لللقراِء والمساكيِن والعاملينه عليها والمؤل لِة : إنما الماذا لم يقل – سادس 
 قلوُبهم والغارمينه وابِن السبيِل، وفي الرقاِب وفي سبيِل للِا.

 ،سب أهميتها، بدء ا باألهم، وهم اللقراء. مرت بةظاهر األمر أن هذ  المصارف 

 وء:هذا الترتيب له نظائر في مواضع أ رع من القرآن، كآية الوض – سابع ا

. 6( المائدة فاغِسلوا وجوههكم وأيديهكم إلى المهرافِق وامسُحوا برؤوِسكم وأرجلهكم)
 )أرجلهكم(: مععوفة على )أيديهكم(، وليس على )رؤوِسكم(.

*** 

 نقد:

له عن المم إلى )في( في األربعة األ يرة. قلُت: لإليذان بأنهم أبو ،يانقال  : )ِلمه عهده
التصدض عليهم ممن سبق ذكر  ... وتكرير )في( في قوله تعالى: أرسُخ في استحقاض 

 ( فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب والغارمين(.وفي سبيل للا وابن السبيل)

 : أقول

هذا منقول عن الكشاف للزمخشري، وفيه تكلف  ال أوافقهما عليه، بخمف ما قاله 
 صا،ب المنار من كمم نليس، وللا أعلم.

*** 
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 ر السائد:التلسي

)انظر تلسير الرازي، وفقه  وفيه نظرأربعة مصارف بالمم، وأربعة بر )في(.  -
 الزكاة للقرضاوي(.

*** 

 ما أرجحه: 

 مصرفان بر )في( فقي. والستة الباقية بالمم. 

ا مقبوال  بين وجو  التلسير  ا، إال أن له على األقل وجه  وما لم يكن هذا الرأي راجح 
أنظار العلماء والبا،اين، وقد سعدُ  أن أجد  عند صا،ب األ رع، أضعه تحت 

 المنار، وللا أعلم بالصواب.

*** 

 م     10/4/2012الامثاء 

 

 (60)التوبة  ]2[مصارف الزكاة بين ،رفين ۞

 الواو: هل تليد الترتيب.



83 

بها، هذا هو القول الشائع. لكن هذا ال يمنع أن  الواو ال تليد الترتيب بين المععوفا 
تكون هناذ آراء أ رع تليد أن الواو قد ال تليد الترتيب، وقد تليد، السيما إذا وجد  

 على إفادتها قرائن، كالحالة التي نحن بصددها.

 : تقديم اللقراء.القرينة األولى

 . مصارف مصالحو  مصارف أشخاص: وجود القرينة الاانية

: اللقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤللة قلوُبهم، الغارمون، ابن األشخاص
 السبيل.

 : في الرقاب، في سبيل للا. المصالح

 في الرقاب: التقدير: في فن  الرقاب، والرقاب ال يهملكون.

ومصارف األشخاص تدا لت مع مصارف المصالح، ولم ُتلصل عنها كلية ، األمر 
 يب.الذي يشي بالترت

: المم في األربعة األولى لم تتكرر، أما )في( في األربعة األ يرة فقد القرينة الاالاة
 تكرر ، لإلشعار بوجود النوعين المذكورين من المصارف.

أشخاص ال مصالح، مالهم مال باقي األشخاص: اللقراء،  )الغارمون(: القرينة الرابعة
 المساكين ... 
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 ، كذلن. ل()ابن السبي: القرينة الخامسة

*** 

 الخمصة: 

 لوال الترتيب لتم  جمع مصارف األشخاص و،دها، ومصارف المصالح و،دها. -
ا أن  - . وليس األمر كذلن مع المم تليد التملينوبناء  على هذا أ تار أيض 

 )في(.
*** 

 مم،ظة:

 القرآن أوسع مما هو شائع من ا راء اللغوية، وأعمق وأدض. -
ِبره القرآن  - واللغة وتذوقهما قهِبله هذا الرأي واسترا  إليه وتحم س له. ومهن مهن  ه

ا بين ا راء، وللا أعلم.  لم يقبله فم أظنه يرفضه رأي ا دقيق ا وجديد 
*** 

 م  11/4/2012األربعاء 

 

       (61)التوبة لكم   ير   نُ ن قل هو أذُ يؤذون النبي ويقولون هو أذُ ۞ 

 .ويقبل قول كل أ،د ،ض كل ما يسمعالرجل الذي يصد   :ناألذُ 
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 وربما يكون المقصود أنه يصله كل ما يحدث )يتجسس عليهم(.

 للحيعان آذان.

 

 (62)التوبة وللا ورسوله أ،ق أن يرضو  ۞ 

 لم يقل:

 يرضوهما.

 :الزمخشري قال 

عليه وسلم، د الضمير ألنه ال تلاو  بين رضا للا ورضا رسوله صلى للا إنما و،  
 .فكانا في ،كم مرضي  وا،د

 

 (63)التوبة م جهن   له ناره  ورسوله فأن  للا  حاددِ ن يُ ه مه يعلموا أن   ألمْ ۞ 

 في قراءة:

.  فإن 
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 (64)التوبة يحذُر المنافقون أن ُتنز ل عليهم سورة  تنب ئهم بما في قلوبهم ۞ 

 لم يقل:

 ُتنز ل عنهم.

 عليهم:

 على المؤمنين.

 تنبئهم:

 تنبن المؤمنين. -
 تنبن المنافقين. -

 

 (67)التوبة يهم وا للا فنسِ نسُ ۞ 

 نسيهم:

 من باب المشاكلة، ألن للا ال ينسى.

 من باب العقوبة على النسيان.

 : عقبهم على نسيانهم.نسيهم
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 (68 التوبة) جهن م ناره  والكل ار والمنافقا  المنافقين للاُ  وعد ۞

 لم يقل:

 المنافقين والمنافقا  والكافرين والكافرا  نار جهنم.وعد للا  -
 وعد للا المنافقين والكلار نار جهنم. -
 وعد للا المنافقين والكافرين نار جهنم. -

 لم أجد ملسر ا ذكر !

 لماذا لم يقل:

 الكافرين، على وزن المنافقين.

 لماذا لم يقل:

 والمنافقا .الكافرين والكافرا ، كما في قوله: المنافقين 

 ال بد لكل شيء في القرآن من ،كمة، لكن قد نصل إليها وقد ال نصل.

 الملسرون تجاهلوا السؤال والجواب.

 أنا تجاهلت الجواب، ولم أتجاهل السؤال، والسؤال قد يلتح الجواب.

 لعل السبب في تجاهل الملسرين:

 أن الملسرين ال يقولون: ال أدري.
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 ستأثر للا بعلمه! ال يعلمه أ،د إال للا.مع أن من التلسير تلسير ا ا

 وقد يلتح للا علي  أو على غيري فيما بعد.

 هنا عممة استلهام.

 ال يليق أن نتكتم عليها.

 وللا أعلم بما ينلع الناس في المنهل العلمي الرصين.

*** 

 الثالثاء:

 هر1440ربيع ا  ر  17

 م2018كانون األول  25

 

مقهم فاستمتعوا ۞  (69 التوبة) بخه

ا أمواال   وأكاره  قوة   منكم أشد   كانوا)  مِقهم فاستمتعوا وأوالد  مِقكم فاستمتعتم بخه  كما بخه
مِقهم قْبلكم ِمن الذينه  استمتع ِبعْت  أولئنه   اُضوا كالذي وُ ضتم بخه  أعماُلهم ،ه

 .69 التوبة (الخاسرونه  همُ  وأولئن وا  رةِ  الدنيا في

  

 :الخهمض
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 وممذ ها. الدنيا ،ظوظ من النصيب      -

ا، مشوشة أ رع  تلاسير هناذ      -  بذكرها. األذهان تشويش أريد ال جد 

  

 يقل: لم

  اضوا. كما و ضتم

 :التقدير

 كخوضهم.  ضتم      -

ا  ضتم      -  ) اضو (.  اضوا كالذي  وض 

 هذيل. لغة على النون  بحذف ُ ل ف الذين. أصله: الذي:  اضوا. كالذين  ضتم      -

نن لتتبعن   بيد  نلسي والذي وسلم: عليه للا صلى للا رسول قال  كانوا مهن سه
ْذوه  قهْبلهكم  ُضب   ُجحره  د لوا لو ،تى بذراع(، وذراع ا بشبر )شير ا بالُقذ ة الُقذ ة ،ه
ِرب    ُقذ ةُ  تشبه كما تشبهونهم السهم. ريش الُقذ ة: عليه(. )متلق !معهم لد لتمو   ه
 األ رع. الُقذ ةه  السهم

***  

  م7/12/2012 الجمعة
 
 
 

 (69 التوبة)  اضوا كالذي و ضتم ۞
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 المنافقين. عن الكمم
  

  ضتم:
 واالستهزاء. التكذيب في
  

 :القرطبي قال
 «.واللعب باللهو الدنيا أسباب في  ضتم»
  

 عزو: بم ماله الشوكاني وقال
 «.اللعب واللهو الدنيا أسباب في  ضتم»

 على به يمو هون  وهم كاذبون، وهم قولهم، من هو واللعب اللهو ألن  عأ، وكمهما
 االستهزاء!

 ا يتين: انظر
 ُمْخِرج   للاه  إن   استهِزئوا ُقلِ  قلوِبهم في بما تنب ئهم سورة   عليهم ُتنز له  أن المنافقونه  يهحذرُ )
. ما  ورسوِلهِ  وآياِتهِ  أباهللِ  ُقلْ  ونلعبُ  نخوُض  كن ا إن ما لهيقوُلن   سألتههم ولئن تهحذرونه

 .65-64 التوبة (تهستهزئونه  كنُتم
  
 يقل: لم
  اضوا. كما و ضتم      -

  اضوا. فيما و ضتم      -
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 فيه.  اضوا فيما و ضتم      -

 فيه.  اضوا كالذي و ضتم      -

  اضوا. الذي في و ضتم      -

  اضوا. كالذين و ضتم      -

  اضوا. كمن و ضتم      -

  اضوا. الذي كالخوض و ضتم      -

  اضوا. الذين كالخوض و ضتم      -

  اضوا. الذين كخوض و ضتم      -

 كخوضهم. و ضتم      -

ا و ضتم      -  . اضوا كالذي  وض 

 )التقدير(. التلسير في عندي المختار هو األ ير هذا
  

                                   :،يان أبو قال
 الحق في التصرف ألن الباطل؛ في إال يستعمل وال الماء، في الخوض من مستعار»

  «. وض هي إنما الباطل وأمور ونظام، ترتيب على هو إنما
***  

 م28/11/2013 الخميس
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 (70 )التوبة كا والمؤتلِ ۞ 
 :الزمخشري  قال
 قوم لوط وهود وصالح.  ع قر  :مدائن قوم لوط. وقيل (:وهٱْلُمْؤتهِلكهٰرتِ )

  .انقمب أ،والهن  عن الخير إلى الشر :وائتلاكهن  

 قرية قوم لوط: جعل عاليها سافلها!

 

 (71 التوبة) للا سير،مهم ۞

 المنكرِ  عنِ  وينههونه  بالمعروفِ  يأمرونه  بعم   أولياءُ  بعُضهم والمؤمنا ُ  والمؤمنونه )
 عزيز   للاه  إن   للاُ  سيهر،ُمُهمُ  أولئنه  ورسولههُ  للاه  وُيعيعونه  الزكاةه  وُيؤتونه  الصمةه  وُيقيمونه 
  .71 التوبة (،كيم  

 النكتة:

 (.سيهر،ُمهم) قوله: في السين

 ا ن. منذ ير،مهم ال لماذا

    عندي: التقدير

 ذلن. على استمروا إذا الجنة في للا سيهر،مهمُ  أولئن
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 أعلم. وللا

 .المنار صا،ب منه اقترب

 بعدها: ا ية بداللة وهذا

 .72 ا ية (جن ا    والُمؤمنا ِ  الُمؤمنينه  للاُ  وعده )

 *** 

              الملسرين: أقوال

 الرازي:

 في الوعيده  تؤكدُ  كما والمبالغة، للتوكيد (للاُ  سيهر،مهمُ ) قوله: في السين ،رف ذكر»
:  ):ونظير  ذلن، تباطأ وإن تلوتني ال أننه  يعني يوم ا، مننه  سأنتقم قولنه

ا الر،منُ  لهمُ  سيهجعلُ  ْوفه ) ،9 مريم (ود  ى ربنه  ُيععينه  ولهسه  الضحى (فترضه
  ».152 النساء ( أجورههم ُيؤتيهم سوفه ) 5

 أقول:

 عزو! بم الزمخشري  عن منقول

*** 

 القرطبي:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2816&idto=2816&bk_no=132&ID=1059#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2816&idto=2816&bk_no=132&ID=1059#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2816&idto=2816&bk_no=132&ID=1059#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2816&idto=2816&bk_no=132&ID=1059#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2816&idto=2816&bk_no=132&ID=1059#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2816&idto=2816&bk_no=132&ID=1059#docu
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 برجائه، تتنعم النلوس لتكون  ُمهلة   الوعد في ُمدِ لة   (للاُ  سيهر،مهمُ  قوله:) في السين»
 «.باانجاز زعيم   تعالى وفضُله

 أقول:

 لم التي المسألة دقة من الرغم على القرطبي، إليه ُيشر ولم ة،ععي   ابن قاله ما هذا
ا! كأل   تصر  مبا، 

 ،يان. أبا انظر

***  

 ،يان: أبو

 وفضِله برجائه تتنعم النلوس لتكون  ُمهلة ، الوعد في ُمدِ لة   السين :ععي ة ابن قال»
 كما الوعد تؤكد فهي مهحالة، ال الر،مة وجوبه  مليدة   السين  :الزمخشري  وقال تعالى.
: في الوعيد تؤكد  ذلن. أبعأ وإن تلوتني ال أننه  يعني: يوم ا، مننه  سأنتقم قولنه
ا الر،منُ  لهمُ  سيهجعلُ ) : ونحو   الضحى (ربنه  ولهسوفهُيععينه ) 9 مريم (ُود 

 بقوله: االعتزال من  لي ة دفينة وفيه انتهى. .152 النساء (أجورههم ُيؤتيهم سوفه ) 5
 إثابة تعالى للا على يجب أنه إلى يشير مهحالة، ال الر،مة وجوبه  مليدة   السين
 إنما ،عليه د لْت  ما توكيد السين مدلول وليس العاصي. عقوبة تجب كما العائع،

 يترتب عما عبارة هنا الر،مة كانت ولم ا .فقي لمستقبال المضارع تخليص على تدل  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1637&idto=1637&bk_no=48&ID=1062#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1637&idto=1637&bk_no=48&ID=1062#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=261&idfrom=1042&idto=1045&bookid=62&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=261&idfrom=1042&idto=1045&bookid=62&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=261&idfrom=1042&idto=1045&bookid=62&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=261&idfrom=1042&idto=1045&bookid=62&startno=3#docu
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 تدل   التي بالسين أتى ،ا  رة في والعقاب الاواب من الصالحة األعمال تلن على
 «.اللعل استقبال على

***  

 الشوكاني:

 «.الوعد إنجاز في للمبالغة (للاُ  سيهر،ُمهمُ ) في السين»

 معه. وأنا ،يان، أبو رفضه ما هذا :أقول

***  

 المنار:

 مستقبل في المستمرة الخاصة بر،مته والمؤمنا  المؤمنين يتعهد تعالى أنه المراد»
 رسوله. وطاعة طاعته على باستمرارهم وا  رة، الدنيا في أمرهم

 لتأكيد (سيهر،ُمهم) مال في )السين( إن العربية: علماء من المحققون  قال وقد
 «.للمستقبل وكلتاهما النلي، لتأكيد )لن( أن: كما ااثبا ،

 :أقول

 أسللت. كما جيدة األولى اللقرة -

 الاانية. لللقرة ،يان أبي برفم التعليق سبق -

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=9&ayano=71#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=9&ayano=71#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=9&ayano=71#docu
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***  

 عاشور: ابن

 ما المضارع مع يليد االستقبال فحرف المستقبل، في الر،مة ،صول لتأكيد السين»
ى ربنه  ُيععينه  ولسوفه ) كقوله: الماضي، مع )قد( تليد  «.(فترضه

 أقول:

 ،يان: أبا قارن 

 عزو. بم الزمخشري  عن النقل ،يث من -

 الزمخشري. لقول ،يان أبي رفم ،يث من -

 ،يان. أبي رأي ذكر عدم ،يث من -

  

 ،كيم: عزيز

 :المنار في قال

 من شيء عليه يمتنع ال (عزيز) تعالى أنه وهو المؤكد، الوعد هذا لتعليل تذييل»
 موضعه. في إال منهما شيئ ا يضع ال (،كيمو) وعيد ، من وال وعد ،
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 غلور للا إن يقال: أن المناسب لكان قبله الذي بالوعيد للمقابلة هنا الوعد أن ولوال
 «.ر،يم

*** 

   م16/12/2013 االثنين

 

 أكبرُ  للا نه مِ  ورضوان   ... طيبة   ومساكنه  ... ا   جن   والمؤمنا  المؤمنين للاُ  وعد ۞
 (72 )التوبة

 قراءة: في

 ورضوان ا.

 ورضوان:

 التقدير: لعل

. ولهم  رضوان 

 

 (74 التوبة) قالوا ولقد قالوا ما ۞

  .74 التوبة (الُكلرِ  كلمةه  قاُلوا ولقد قاُلوا ما باهللِ  يهحِلُلونه ) 
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 التقدير:

 قالوها. ولقد الكلر كلمة قالوا ما باهلل يحللون 

  اعتراضية. جملة (:قالوا ولقد)

 :عاشور ابن قال

 (.الكلر كلمةه  قاُلوا ولقد) قوله: عليه دل محذوف (قالوا ما) ملعول

 القرآن: إعراب كتبه  قارنْ 

! من عنهم بلغن ما أي: محذوف، (قالوا) ملعول  السب 

  بعم. عن بعضها ينقل متعابقة ااعراب وكتب

 إعراب:

 ولقد:

 ،الية. الواو:

 القسم. الم المم:

 تحقيق. ،رف قد:

مُ  ُقوبل م. القسه  بالقسه

م. :باهلل يحللون          قسه

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1192&idto=1192&bk_no=61&ID=1204#docu
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م. :قالوا لقد  قسه

***  

     م18/12/2013 األربعاء

 

 (74 )التوبة ينالوا لم بما وهم وا إسممهم بعد وكلروا ۞

 ينالوا: لم بما واهم  

 وسلم. عليه للا صلى الرسول قتل وهو ينالوا، لم ما أرادوا

 ينالو . لم بشيء هم وا

 

 (74 )التوبة لهم  ير ا ينُ  يتوبوا فإن ۞

 يُن:

 يكْن.

 يقل: لم

 لهم.  ير ا يتوبوا فإن

 .170 النساء (لكم  ير ا فآِمنوا)
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 .171 النساء (لكم  ير ا انتهوا)

 .16 التغابن (ألنلسكم ا ير   قواوأنلِ )

 

 (75 )التوبة الصالحين نه مِ  نكوننب وله  قنب د  نص  له  هفضلِ  نمِ  آتانا لئن ۞

 قراءة: في

 ولنكونْن. لنصدقنْ 

 قن:د  لنص  

قن.  لنتصد 

 

 (79 التوبة) وعينالمع   يلمزون  الذين ۞

  

دقا ِ  في المؤمنينه  ِمنه  المع وعين يهْلِمزون  الذينه ) تعالى: قال  يهجدونه  ال والذينه  الص 
هم إال ِخره  منهم فيهسخرونه  ُجهده  .79 التوبة (أليم   عذاب   ولهم منهم للاُ  سه

  

 يلمزون:

 يعيبون.
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 عن لغني للا إن عنهم: قالوا بالقليل جاءوا وإن ُمراءون. عنهم: قالوا بالكاير جاءوا إن
 صدقاتهم!

  

 :المع وعين

 المتعوعين.

  

ِخره   :للاُ  سه

 والجزاء يهسخرون، ألنهم المشاكلة، سبيل على التعبير هذا جاء ولكن يهسخر، ال للا
 سخريتهم. على لهم للا معاقبة والمقصود العمل، جنس من

  

 :الذين

 ا ية معنى ألن األولى، على مععوفة ليست والاانية ا ية، في مرتين جاء 
 (.المؤمنين) على أو (المع وعين) على تعود الاانية أن والصحيح يضعرب.

 يجدون  ال والذين الصدقا  في المؤمنين من يع وعون  الذين يلمزون  الذين :ديرالتقو 
 جهدهم. إال

  

 الجهد:

. به يعيش قليل شيء      -  الُمِقل 

 المستعاع. أقصى العاقة، الجهد:      -

 العمل. البدن، جهد الجهد:      -



102 

 الُمقل. جهد      -

  

 نخيله، إلى الماء ارسال رجل من نلسي الماضية الليلة أجر  :عقيل أبو قال
 ربي! ا  ر وأقرضت لعيالين أ،دهما فأمسكت تمر، من صاعين فأ ذ 

  

 !درهم ألفِ  مائةه  درهم   سبق وسلم: عليه للا صلى للا رسول قال

 كيف؟ هللا! رسول يا فقالوا:

هما فأ ذ درهمان، له رجل   قال:  من فأ ذ كاير، مال   له ورجل   به، فتصد ض أ،ده
 للحاكم(. والمستدرذ النسائي، )سنن !بها فتصد ض ألف   مئةه  ماله (طرف) ُعرض

  

 فإنه ألف بمئة تصد ض الذي أما ماله! بنصف تصد ض إنما وا،د بدرهم تصد ض فالذي
 االقتصاد علم بلغة يعني وهذا الكبيرة! ثروته من يسير بجزء إال يتصد ض لم
 درهم! ألف بمئة الغني هذا تضحية من ظمأع هي بدرهم اللقير هذا تضحية أن
ية المنلعة وأن ية المنلعة من أعلى عند  هي اللقير لدرهم الحد   الغني. لدرهم الحد 

 األ يرة. الو،دة منلعة هي الحدية المنلعة

 وهذا لللقير. بالنسبة منها أقل للغني بالنسبة الدرهم منلعة إن نقول: أسهل بعبارة
 ألن المجموع، منلعة يزيد الدرهم هذا فإن درهم ا، اللقيره  أععى إذا الغني أن يعني
 النقص! قيمة من أعلى الزيادة قيمة ولكن تزداد، اللقير ومنلعة تنقص، الغني منلعة

 والغني إليه، بالنسبة عظيم ا الدينار الُمدقع اللقير يرع  قد :الشافعي اامام قال 
 غنا ! إلى بةبالنس عظيمة )المئا ( المئين يرع  ال قد الُمكار
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 القراءة:

 ُجهدهم.      -

هدهم.      -  جه

 العاقة. بالضم: الُجهد

هد  المشقة. باللتح: الجه

 وا،د. بمعنى لغتان هما وقيل:

 لغيرهم. واللتح الحجاز، أهل لغة الضم

***  

  م27/12/2012 الخميس

 

هم إال يهجدون  ال ۞  (79 )التوبة ُجهده
قا ِ  في المؤمنينه  ِمنه  الُمع وعين يهلِمزونه  الذينه ) تعالى: قال  إال يهِجدونه  ال والذينه  الصده

هم رونه  ُجهده ِخر منهم فيهسخه  .79 التوبة (أليم   عذاب   ولهم منهم للاُ  سه
  
 يقل: لم

 يجدون. ال والذين الصدقا  في المؤمنين من يع وعون  الذين يلمزون  الذين
 (.يلمزونه  الذينه ) على وليس (،المع وعينه ) على مععوفة (يجدونه  ال والذينه ) 
 يلِمزون: 
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 يعيبون.
 اللريضة(. على زاد بما أي بالنوافل، المتبرعين )المتنللين، لمتعوعينا :الُمع وعين
ين. لتقارب العاء في التاء أدغمت  المهخرجه

 جهدهم: 
 أبدانهم. جهد طاقتهم،
 طاقتهم. وآ ر جهدهم مبلغ يستعيعونه: ما أقصى

  
 الجهد:
. به يعيش قليل شيء  الُمِقل 
هد العاقة. بالضم: الُجهد -  المشقة. باللتح: الجه

 العمل. في وباللتح: القو ، في بالضم: آ رون: وقال -

 لغيرهم. واللتح الحجاز، أهل لغة الضم وا،د: بمعنى لغتان هما آ رون: وقال -

 أ رع: قراءة في
هدهم،  باللتح. جه
هم:ج إال يجدونه  ال الذينه   هده

 جبينهم! وعرض  وجهدهم تعبهم من يكسبون  الذين المحدود، الد ل أصحاب
 عملهم! إال لهم ماله  ال
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(. )جهد جهدهم إال به يتصدقون  ما يجدون  ال  الُمِقل 
 :عاشور ابن قال
 اعتبار في عظيم أصل وهذا المال. مقام تقوم وأنها والعمل، البدن قوة على ثناء فيه»

 «.العامل بشأن والتنويه العامة، الاروة أصول
 المال. ُتول د المال: مقام تقوم

 المال. من الماله  يول دون  المال وأربابُ  العمل، من الماله  يول دون  العمالُ 
 وتصد ض لعياله، أربعة منها أمسن درهم، 8000 له كان عوف بن الر،من عبد

 وفيما أمسكته  فيما لنه  للا بارذ وسلم: عليه للا صلى للا رسول له فقال بأربعة،
!  أععيته
 نلقة، لعياله صاع تمر، من بصاعين نلسه أج ر عقيل( )أبو األنصار من ورجل
 صدقة. لللقراء وصاع
 القو . في والجهد العمل، في الجهد

! قالوا: كبيرة بصدقة المؤمنين من أ،د جاء إن المنافقين، من أ،د يسلم لم   ُمراء 
 صاعه(! )أو صدقته عن غني للا إن قالوا: بالقليل، جاء وإن
 منهم: فيسخرون  

 قوالن: فيه
 الااني. اللريق من يسخرون  -
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 من أي جهدهم، إال يجدون  ال الذين ومن المع وعين، من اللريقين: من أي -
 )الُمقل ين(. القليلة الصدقا  أصحاب ومن )الُمكارين(، الكبيرة الصدقا  أصحاب

*** 

    م1/12/2013األ،د 

 

 (79 التوبة) جهدهم إال يجدون  ال ۞

هم إال يهجدونه  ال والذينه  الصدقا ِ  في الُمؤمنينه  ِمنه  الُمع وعينه  يهلِمزونه  الذينه )   ُجهده
  .79 التوبة (أليم   عذاب   ولهم منهم للاُ  سِخره  منهم فيسخرونه 

 إعراب:

 :ُجهدهم إال يجدون  ال والذين

 (.يلمزون  الذين) على: وليس (،المع وعين) على: مععوف :والذين

  ُجهدهم. إال يجدون  ال الذين ويلمزون  التقدير:

 منهم: للاُ  سِخر

 دعاء. فهو للا كمم من ليس هذا كان إن -

 الدعاء! إلى يحتاج ال للا ألن  بر، فهو للا كمم كان وإن -
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  أعلم. وللا الااني، هو ا ية في والمعنى

 يلمزون:

 يعيبون.

 يععنون.

( )كمم مع بشلتيه( أو برأسه أو )بعينه إليه ارأش لمزه :  عيوبه! لذكر  لي 

 بالتلميح. منهم، واالنتقاص الناس، أعراض في الععن واللْمز: الهْمز

 اللغة(. معاجم )راِجعْ 

 المع وعين:

 المتعوعين.

 جهدهم: 

 الجهد:

 العاقة. -

 الرمق. سد   الكهلاف، الُقو ، -

 مقتر،ان: معنيان

 العمل. عن الناشن المال من القليل -
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، عمل من قليل دْ ل -  الجبين! عرهض  من شاض 

 جهدهم: إال يجدون  ال 

 قليل(. مال )وهو جهدهم مال إال يجدون  ال التقدير: لعل

 منهم: للا سخر منهم فيسخرون 

 جهدهم. إال يجدون  ال الذين على تعود األولى: منهم

 يلمزون. الذين على تعود الاانية: منهم

  

 اللقير: وصدقة الغني صدقة بين الاواب

: داود(. أبي )سنن الُمِقل   جهد الصدقة أفضل  القليل. المال صا،ب الُمِقل 

. مائةه  درهم   يسبق كيف للا، رسول يا قالوا: .ألف مائة درهم سبق  له رجل قال: ألف 
، مال   له وآ ر به، فتصد ض أ،دهما فأ ذ درهمان،  مائة ُعْرضها من فأ ذ كاير 
 مسلم(. شرط على وصححه للحاكم، )المستدرذ ألف!

 قليل! وماله ماله! بنصف تصد ض قد وا،د بدرهم تصد ض فالذي

 كاير! وماله ماله! من يسير بجزء تصد ض قد درهم ألف بمئة تصد ض والذي

 رهم!د ألف بمئة الغني تضحية من أعظم هي بدرهم اللقير تضحية فإن ثم ومن
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ية بالمنلعة عمقة التضحية، مسألة المسألة، ولهذ  ية فالمنلعة للمال، الحد   للمال الحد 
 واللقه. العام ة( )المالي ة االقتصاد من معلوم وهذا الغني. لدع منها أعلى اللقير لدع

 :الشافعي اامام يقول

 المئا  يرع  ال قد ُمكارال والغني   إليه، بالنسبة عظيم ا الديناره  الُمدقعُ  اللقيرُ  يرع  قد»
 «!غنا  إلى بالنسبة عظيمة

 :الجويني ويقول

 «!الملن نظر في القناطيرُ  تكارُ  وال عظيم ا(، )يرا   الللسه  اللقيرُ  يستعظمُ  قد»

 أكار اللقير به يأتي الذي القليل يكون  فقد قوله: سيما ال أدنا ، الرازي  نص )قارنْ 
ا ( به يأتي الذي الكاير من تعالى للا عند موقع   الغني 

   
*** 
 الملسرين: أقوال

 العبري:

قوا إنما»  ما يجدون  ال الذين ويلمزون  للا، وجه يريدوا ولم وسمعة، رياء   به تصد 
 صدقة عن للا كان لقد ويقولون: فينتقصونهم طاقتهم، وذلن ُجهدهم، إال به يتصدقون 

 «!(منهم للا سخر منهم فيسخرون ) بهم منهم سخرية   غني ا، هؤالء

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=9&ayano=79#docu
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*** 

 البغوي: 

 المؤمنين من) المتبرعين (المع وعين) يهعيبون  أي: (يلمزون  الذين»)
 إال يجدون  ال والذين) وعاصم ا. عوف بن الر،من عبد يعني: (الصدقا  في

 يل.عق أبا يعني: طاقتهم، (أي:جهدهم

 باللتح. األعرج وقرأ الحجاز. وأهل قريش لغة بالضم العاقة، والُجهد: 
 يستهزئون  (منهم فيسخرون ) المشقة. وباللتح العاقة، بالضم الُجهد القتيبي: قال

 «.(أليم عذاب ولهم) السخرية. على للا جازاهم أي: (منهم للا سخرمنهم.)

*** 
 الرازي:

 والعاء(. التاء )مخرج المخرج ُقرب )المع وعين( العاء في التاء إدغام سبب»
، به يعيش قليل شيء الجهد: الليث: قال  (جهدهمو) (.جهدهم إال) الزجاج: قال الُمِقل 

 لغيرهم. واللتح الحجاز أهل لغة الضم اللر اء: قال واللتح. بالضم

 أي: جهدي، هذا تقول: العاقة، الجهد: فقال: بينهما اللرض  عنه السكيت ابن و،كى
 )...(. طاقتي

 بن الر،من كعبد بالكاير، فيأتي غني ا يكون  قد النافلة بالصدقة ا تي ثم
 تلاو  وال ،الُمقل   جهد وهو بالقليل، فيأتي فقير ا يكون  دوق علان، بن وعامان عوف،
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 النية كيلية الظاهرة األعمال من المقصود ألن ،الاواب استحقاض في البابين بين
 أكار اللقير به يأتي الذي القليل يكون  فقد والصوارف، الدواعي ،ال واعتبار
ا    «.الغني   به يأتي الذي الكاير من تعالى للا عند موقع 

*** 

 القرطبي:

. به يعيش قليل شيء الجهد:» هد والُجهد الُمِقل  م. وقد وا،د. بمعنى والجه  (يلِمزون ) تقد 
 وهم العاء، في التاء أدغمت المتعوعين، أصله: (المع وعينو) تقدم. وقد يهعيبون،
  لم موضع في (والذين) عليهم. يجب أن غير من تبرع ا الشيء يلعلون  الذين
 تمامه. قبل االسم على ععل ا يكون  أن يجوز وال (.المؤمنين) على: ععف

 االبتداء،  بر (:منهم للاُ  سِخر) (.يلمزون ) على: ععف (فيسخرون )
 إلى صاروا ،يث منهم سخر أي ، بر هو عباس: ابن وقال عليهم. دعاء وهو
م وقد سخريتهم. على مجازاتهم (:للاُ  سِخر) ومعنى: النار.  «.َّالبقرةَّ في تقد 

***  

 كاير: ابن

ا هذ »  األ،وال، جميع في ولمزهم عيبهم من أ،د يسلم ال المنافقين: صلا  من أيض 
، هذا قالوا: جزيل بمال منهم أ،د جاء إن منهم، يسلمون  المتصدقون  وال ،تى  ُمراء 
 )...(. هذا! صدقة عن لغني   للا إن قالوا: يسير بشيء جاء وإن
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 «.المقابلة باب من وهذا (منهم للاُ  سِخر منهم فيسخرونه ) وقوله:

 أقول:

 المشاكلة. المقابلة:

***  

 ،يان: أبو

هدهم( وجماعة: هرمز ابن قرأ»  وا،د. بمعنى لغتان هما فقيل: باللتح. )جه
 وباللتح ،القو  بالضم الشعبي: وقال المشقة. وباللتح العاقة، بالضم القتبي: وقال
 )...(. به يعاش قليل شيء بالضم وقيل: العمل. في

 عليه. الخبر ععف ويرج حه ومعنى، للظ ا  بر (منهم للا سخر) قوله: أن والظاهر
 للا سخرقال:) (منهم فيسخرون ) قال: ولما .الدعاء ومعنا  ، بر صيغته وقيل:
 ابن قال أهملهم. أنه ظنوا ،تى أمهلهم ومعنا : .المقابلة سبيل على (منهم

 تبوذ. غزوة إلى الخروج في هذا وكان  عباس:

 باسم يسمى قد الشيء وجزاء سخريتهم، على جازاهم (:منهم للا سخر) معنى وقيل:
 للعقوبة ععية:تسمية ابن قال .40 الشورع  (ماُلها سيئة   سيئة   وجزاءُ ) كقوله: الشيء
 وهو انتهى. نلوسهم. في والذل   المقت من بهم ،ل   عما عبارة وهي الذنب، باسم
 قبله. الذي القول من قريب
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 في الكاذبة معاذيرهم يقبل أن وسلم عليه للا صلى نبيه للا أمر صم :األ وقال
 عذاب ولهم) قال: ولهذا منهم، سخر فكأنه هو، كما عليهم فعلهم ووبال الظاهر،

 انتهى. المقيم. ا  رة عذاب وهو (،أليم

 من يعقبهما لما الكبائر، من منه والسخرية المؤمن لمز أن على داللة ا ية هذ  وفي
 «.الوعيد

***  

 الشوكاني:
 ما لحقارة بهم، يستهزئون  أي (:يلمزون ) على: مععوف (منهم فيسخرون ) قوله:»

 «.منه نويتمك   عليه يقدر ما وغاية ،الُمقل   جهد ذلن كون  مع الصدقة، في ُيخرجونه

***  

 المنار:

 والجهد جهدهم. إال يجدون  ال الذين ويلمزون  أي: (جهدهم إال يجدون  ال والذين»)
 الحْبل، طاقة من مأ وذ اانسان، يستعيعه ما أقصى وهي العاقة، واللتح: بالضم
 قوع  وجمعها قوة، وتسمى منها، يتألف التي اللتل من واللتيل الوا،دة، اللتلة وهي

 طاقِتهم. وآ رُ  جهِدهم مبلغُ  هو بقليل، تصدقوا الذين اللقراء بهم والمراد )...(.

ا العام على الخاص ععف من المع وعين على وععلهم  لمزهم مجال ألن بهم، تنويه 
، عرفهم في منهم والسخرية أوسع، المنافقين ندع وعيبهم  بالاناء أجدر كانوا وإن أشد 
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 فيسخرون ) تعالى: بقوله المراد هم إنهم قيل: ولذلن المؤمنين. عند وااكبار
ا به، جاءوا لما ا،تقار ا بهم يستهزئون  أي: (منهم  في والجنون  الحماقة من له وعد 
   «.والُمقل ين الُمْكارين يشمل عام إنه وقيل: الدين!

***  

 عاشور: ابن

 عنها. الناشن مسببها على العاقة وأطلقت العاقة. - الجيم بضم - الُجهد»

قون  ما يجدون  ال أي: (الصدقا ) قوله: من لظهور  (يجدون ) ملعول و،ذف  يتصد 
 جهدهم. إال به

قون  ما إيجاد إلى سبيم   يجدون  ال والمراد:  أو أبدانهم. جهد أي طاقتهم، إال به يتصد 
دَّ يكون:  أي ملعول، له يقد ر فم غنى، أي جدة، ذا كان بمعنى الذي هو هنا َّوجه
 ن.أ،س وهذا جهدهم، إال لهم مال ال الذين

 المال. مقام تقوم وأنها والعمل، البدن قوة على ثناء وفيه

 «.العامل بشأن والتنويه العامة الاروة أصول اعتبار في عظيم أصل وهذا

 أقول:

 عن الناشن القليل بالمال التصد ض المراد بل )بالعمل(، بالجهود التصد ض المراد ليس
 أعلم. وللا األجر! القليل الشاض   العمل دْ ل
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*** 

  2015 آذار 16 ااثنين 

 

 (80 التوبة) ال أو لهم استغلر ۞

 ذلنه  لهم للاُ  يهغِلره  فلن مرة   سبعينه  لهم تهستغِلْر  إنْ  لهم تهستغِلْر  ال أو لهم استغِلْر ) 
لُروا بأن هم   80 التوبة (اللاسقينه  القومه  يههدي ال وللاُ  ورُسوِلهِ  باهللِ  كه

 لهم:

 وا،د. سعر في مرا  أربع ذكرها ورد

 (.لهم تهستغِلْر  ال أو) فقي: وا،د موضع في ،ذفها يمكن

 القراءة. في ال اللغة في وهذا

 يقل: لم

 لهم. تستغلره  ال أو لهم تستغلره  أن      -

  لهم. تهستغِلْر  لم أو لهم استغلر ه       -

 لهم: تستغِلْر  ال أو لهم استغِلْر 

 منهما. كل في الخبر و،قيقته والنهي األمر ظاهر 
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 )سواء(. سي ان لهم تستغِلْر  لم أو لهم استغلر ه 

*** 

 :العبري 

 أو محمد، يا لهم استغلر ه  إن ومعنا : الخبر، وتأويله األمر، مخرج  رج كمم هذا »
 «.لهم للاُ  يهغِلره  فلن لهم، تستغِلْر  لم

***  

 البغوي:

 «.لهم للاُ  يهغِلره  لن لهم تهستغِلْر  لم أم لهم استغلر ه  تقدير :  بر، ومعنا  أمر، للظه »

***  

 ،يان: أبو

  ».سواء   االستغلار وترذُ  لهم استغلاُرذه  أي: االستواء، معنا  وقيل: »

 

 لهم: تستغِلْر  ال

 :عاشور ابن قال
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رون  ُيعنه  ولم غريب، فموقعه (لهم تهستغِلْر  ال أو) قوله: أم ا»  ببيانه، والُمعربون  الملس 
 هذا في يستقيم ال يالنه ومعنى النهي، صورة في يجعله مجزوم ا (ال) بعد كونه فإن

 يعادل معنى منه يتأتى فم واابا،ة. التخيير معنى في النهي ُيستعمل ال إذ المقام،
 التسوية يذكرون  األصول علماء نره  لم ولذلن األمر. فيها اسُتعمل التي التسوية معنى
 األمر. صيغة معاني في ذكروها كما النهي صيغة معاني في

   
 فعل على مععوف ا لكونه بعدها اللعل جزم ويكون  نافية، ال تكون  أن إما ا ية: وتأويل
 الكوفيين مذهب وهو التحقيق، على المقد رة األمر بمم مجزوم األمر فعل فإن األمر،
 أبي شيخ األ،وص، بن علي وأبو األنصاري  هشام وابن البصريين، من األ لش وا تار 

 على جارية آ ر  أ،وال وألن وا،دة، ،الة للزم مبني ا كان لو ألنه الحق، وهو ،يان،
 فيععف كممهم، في مم،ظ ا التقدير ذلن يكون  أن يبعد فم الجزم، عمما  أ،وال
   التوهم. على بالجزم عليه

 
 السيما كذلن، كان لو اللعل لجزم وجه ال ألنه الجمل، ععف من هذا كون  يصح وال

 في المخاطهب تخيير على دل   قد التخيير ،رف أفاد  ما إن ثم بالخبر، مؤول واألمر
 كليهما. على اللائدة انتلاء مع األمرين أ،د

  
 على الدال   األمر قارنت ألنها التسوية، لمعنى استعملت النهي صيغة تكون  أن وإما
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 كناية وذلن سواء، عنه ونهُين لهم باالستغلار أمُرذه  المعنى: ويكون  التسوية، إرادة
 المنهي. فعل أو المأمور فعل سواء فيهم، ُمراده  بمغي ر ليس والناهي ا مر كون  عن

 استغِلرْ  لن: نقول والتقدير: محذوف. قول للعل معمولهين اللعمن يكون  أن ويجوز
  «.لهم تهستغِلْر  ال نقول: أو لهم،

 أقول:

 وللا الخبر، معنى في ونهي أمر يقول: أن يكلي كان عاشور. ابن قال لما ،اجة ال
 أعلم.

***  

 أ رع: آيا 

 يههدي ال للاه  إن   لهم للاُ  يهغِلره  لن لهم تهستغِلْر  لمْ  أمْ  لهم أستغلر ه  عليهم سواء  )      -
 .6 المنافقون  (اللاسقينه  القومه 

ره ا أو طهوع ا أنِلقوا ُقلْ )      -  .53 التوبة (فاسقينه  قوم ا كنُتمْ  إن كمْ  منكمْ  ُيتقب له  لن كه

*** 

   م15/12/2013 األ،د

 

 (80 )التوبة اللاسقين القوم يهدي ال وللا ورسوله باهلل كلروا بأنهم ذلن ۞
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 يقل: لم

 الكافرين. القوم

 

 (81 )التوبة للا رسول  مف بمقعدهم لون خل  المُ  فر  ۞

 مقعدهم:

 الغزو(. )عن قعودهم

 قراءة: في

  لف.

 

 (81 )التوبة الحر   في تهنِلروا ال وقالوا ۞

 تنِلروا: ال

 تجاهدوا. ال

 العام. النلير اليوم: ومنه

 النلر. من: لعله

 للجهاد. )جماعة( نلر  روج
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 (82)التوبة وليبكوا كاير ا جزاء  بما كانوا يكِسبون  ۞

 يكسبون:

 من ااثم.

 

 (83)التوبة منهم  إلى طائلة   فإن رجعن للاُ  ۞

 يقل:لم 

 أرجعن.

 

 (83)التوبة إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخاللين  ۞

 لم يقل:

 مع المتخللين. -
 مع القاعدين. -

 

 (84)التوبة إنهم كلروا باهلل ورسوله وماتوا وهم فاسقون  ۞
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 لم يقل:

 وهم كافرون.

 

 (86)التوبة استأذنن أولو العبول منهم  ۞

 أولو العول:

 المال.أولو السعة في  -
 أولو القدرة على القتال. -

( التوبة إنما السبيُل على الذين يستأذنونن وهم أغنياء رُضوا أن يكونوا مع الخوالف)
93. 

 

 (86)التوبة وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين  ۞

 يجوز في اللغة:

 ذرنا نكون.

 لكن ليس فيه قراءة.
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 (87 )التوبة قلوبهم على وطبع ۞
 .87 التوبة (يهلقهونه  ال فهم قلوِبهم على وُطِبعه ) 
  

 النكتة:
 (.قلوِبهم على ُطبعه ) لر والتكرار الترادف باب من هي هل (يهلقُهونه  ال فهم)
 القلوب. على للعبع نتيجة أو أثر (يهلقُهونه  ال فهم)

 العبع تعبيقا  أ،د إنه أو القلوب، على للعبع تلسير اللقه عدم بأن القول يمكن
 وهي عامة ملسدة الجهاد: عن المتخللين المنافقين في ملسدتان فهاهنا القلوب. على
 اللقه. عدم وهي  اصة وملسدة القلوب، على العبع

  
 قلوبهم: على ُطبع
 عليها. ُ تم
  
 قراءة: في

 االستلهام. على وُطبع،
 إليهم. رجعت الذين الملسرين بين من ،يان، أبو إال القراءة هذ  إلى ُيشر ولم

 ا ية:
والفِ  مع يكونوا بأن رهُضوا)  (يهلقهونه  ال فهم قلوِبهم على وُطبعه  الخه

 الخوالف:
 النساء.

 :عاشور ابن قال
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 فإن زوجها، سلر بعد البيت في تتخلف التي المرأة  وهي  اللة، جمع الخوالف»
  .«النساء مع بالبقاء رضوا أي الظعينة، فهي معه سافر 

 يقل: لم
ُطبع  قلوبهم. على أوه
 (.رهُضوا) تشمل وال (ُطبع) بر تختص االستلهام فقراءة
 بالواو. بينهما بالععف (رهُضواو) (وُطبع) بين لمنسجام الخبر، قراءة أفضل أنا
ُطبع) التعبير: جاء لو  أعلم. وللا االستلهام، قراءة في مشكلة ثمة يكن لم (أوه
  

 ،يان: أبو قال
 بهم. فعل بما للا من  بر (:وُطبع»)

طبعه  أي: استلهام، هو وقيل:  وال يتدبرون  وال يلقهون  ال العْبع فألجل قلوبهم، على أوه
  .«والضمل الشقاء من التخلف في وما والسعادة، اللوز من الجهاد في ما يتلهمون 
***  
 أ رع: آيا 
 .93 التوبة (يهعلمونه  ال فهم قلوِبهم على للاُ  وطهبعه ) -

 .100 األعراف (يهسمعونه  ال فهم قلوِبهم على ونهعبعُ ) -

***  
 م29/7/2014 الامثاء
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 (88 التوبة) الخيرا  لهم وأولئن ۞

يرا ُ  لهمُ  وأولئنه  وأنُلِسهم بأمواِلهم جاههُدوا معههُ  آمُنوا والذينه  الرُسولُ  لكنِ )  وأولئنه  الخه
  .88 التوبة (الُملِلُحونه  همُ 

 يقل: لم

 الخيرا . لهم أولئن

  الواو. :النكتة

 أنا: قولي

 أدري. ال

***  

 الملسرين: أقوال

 له! تبع ا عاشور وابن المنار، إال لها يتعرض لم

 أعلم. وللا التكلف، من ولعل ه له، ُيسل م ال قد قاله وما

 المنار:

 في السابق كقوله مستأنل ا، ملصوال   يذكر  ولم جهادهم، على جزاءهم ععف»
ير،مهمُ  أولئنه  ) والمؤمنا : المؤمنين  سورة في وقوله ،71 ا ية (للاُ  سه

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=9&ayano=88#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=9&ayano=88#docu
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 لبيان تتمة ألنه ،5 البقرة (الُملِلُحونه  همُ  وأولئنه  رب هم ِمن ُهد ع على أولئنه  البقرة:)
 المجاهدون  وأولئن أي: وجزاء ، عمم   وانتهاء ، بدء ا المنافقين لحال المخاللة ،الهم
 اايمان ثمرا ُ  هي التي الخيرا ُ  المنافقين دون  لهم الكمال، معارج في المنال بعيدو

 كلمة وإعمء الشرذ، شجرة واجتااث الكلر، كلمة ومحو النصر، شرف من والجهاد،
 «.األرض في والسيادة بالغنائم والتمتع للا، بدين والعدل الحق وإقامة للا،

***  

 عاشور: ابن

 جواز مع تلصل، ولم (،جاهُدوا) جملة على (الخيرا ُ  لهمُ  وأولئنه  ) جملة: ععلت »
 أوصافهم من أنها على أي آمنوا، الذين عن  بر أنها على بالععف ليدل   اللصل،
 كأنها مستأنلة بها يؤتى أن من فيهم مضمونها تمك ن على أدل   تلن ألن وأ،والهم،
 «.مستأنف إ بار

 أقول:

 عزو. بم المنار من مستمد  

***  

 م4/12/2013 األربعاء

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=9&ayano=88#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=9&ayano=88#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=9&ayano=88#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=9&ayano=88#docu
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 (90 )التوبة األعراب من رون المعذ   وجاء ۞

 قراءة: في

 الُمْعِذرون. -
 المعتذرون. -

 

 (90 )التوبة أليم   عذاب   منهم كلروا الذين سيصيبُ  ورسوله للا بواكذه  الذين وقعد ۞

 قراءة: في

 كذ بوا.

 يقل: لم

 منهم. كذبوا الذين

 

 ،رج   ينلقون  ما يجدون  ال الذين على وال المرضى على وال الضعلاء على ليس ۞
 (91 )التوبة

 يقل: لم

 .،رج المرضى على وال ،رج الضعلاء على ليس -
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 ما يجدون  ال الذين على وال المرضى على وال ،رج الضعلاء على ليس -
 ينلقون.

 

 (94 )التوبة للا وسيرع  ۞

يرهع )  لهُكمْ  للاُ  وسه   .94 التوبة (ورُسوُلهُ  عهمه

 يقل: لم

 عملهكم. ورسوُله للاُ  وسيرع 

 النكتة: 

                                                   .وسيرع  قوله: في السين

 العبري:

  .«عليه تقيمون  أم نلاقكم، من أتتوبون  عملكم، بعد فيما ورسوله للا وسيرع »

 *** 

 البغوي:

  .«عليه تقيمون  أم نلاقكم من أتتوبون »

***  
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    الرازي:

 ال أو والصلاء، الصدض من تظهرونها التي الحالة هذ  على ذلن بعد تبقون  هل»
  .«عليها تبقون 

***                                                

 ،يان: أبو

. شر ا وإن فخير  ير ا إن عليه، منه الجزاء فيقع وجود ، ،ال في سيرا  »  فشر 
 )...(. الكلر. على تابتون  أم أتنيبون  (عملهكم للاُ  وسيرع  ) :الزمخشري  وقال

 عليه. يجازي  ثم ُيرع، ما بمنزلة الظهور من لجعله (وسيرع ) عيسى: ابن قال

 للاُ  وسيرع ) فقيل: وشلقة، ،ب ا معاذيرهم تقريرهم عند للرسول يظهرون  كانوا :وقيل
 .«يبقون  ال أو ذلن على يبقون  هل (عملهكم

***  

 الشوكاني:

 أم الشر   من  نا عليه أنتم عما ُتقلعون  هل بعد: فيما األعمال من ستلعلونه ما أي»
  .«عليه تبقون 

***  

 المنار:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=9&ayano=105#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=9&ayano=105#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=9&ayano=105#docu
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: الذي وهو»  في وااذعان التوبة على وإما النلاض، على ااصرار على إما يدل 
  .«األعمال عليه تترتب الذي اايمان،

***  

    عاشور: ابن

 ذلن وفي أمرهم. استدراذ من المكنة إلى والتنبيه لهم، التوبة باب فتح المقصود»
 يتوبوا. لم إن بالوعيد تهديد

  
 في الترغيب عن الكناية في مستعمل المستقبل في عملهم ورسوله للا برؤية فاا بار
 ظاهر إصم  من تمكنهم والمراد: ،الهم. على الدوام من والترهيب الصالح، العمل
  «.أعمالهم

***  

 أ رع: آيا 

ُلوا وُقلِ ) يرهع  اعمه لهُكمْ  للاُ  فهسه  .105 التوبة (ورُسوُلهُ  عهمه

*** 

     م5/12/2013 الخميس 
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                (95 )التوبة عنهم فأعِرضوا ۞ 

 ِرْجس   إن هم عنهم فأعِرُضوا عنهم لُتعِرُضوا إليهم انقلبُتم إذا لكم باهللِ  سيهحِلُلونه ) 
  .95 التوبة (يكِسُبونه  كاُنوا بما جزاء   جهن مُ  ومأواُهمْ 

 النكتة:
  المقصد. في اال تمف مع ااعراض، على اتلاض هناذ

  والمنار. الرازي، النقعة: لهذ  تلسير أ،سن

 الرازي: قال

 «!المقت إعراضه  فُأععوا الصلح، إعراضه  طهلبوا المعاني: أهل قال »

  

 :المنار في وقال

 وإعذار! صلح   إعراضه  ال وا،تقار، إهانة   إعراضه  (عنهم فأعِرضوا»)

 على ولكن عنهم، ااعراض من يبغون  ما قبول وهو ،الحكيم أسلوب من التعبير وهذا
 «!ضد  على بل منه يرجونه الذي الوجه غير

  

 التالية: ا ية في ا ية هذ  تلسير

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=9&ayano=95#docu
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وا لكم يهحِللونه ) وا فإنْ  عنهم ِلتهرضه ى ال للاه  فإن   عنهم تهرضه  (اللاسقينه  القوم عنِ  يهرضه
  .96 التوبة

 يقل: لم

 عنهم. لتعرضوا لكم يحللون 

  .95 ا ية في كما

 يقل: لم

  عنهم. يرضى ال للا فإن

 قاِرْن:

واو)  95 ا ية في (عنهم ِلُتعرُضوا)  .96 ا ية في (عنهم ِلتهرضه

***  

     م29/11/2013 الجمعة

 

 (98 التوبة) الدوائر بكم ويتربص ۞
م ا ُينِلقُ  ما يهت ِخذُ  مهن األعرابِ  وِمنه ) وءِ  دائرةُ  عليهم الدوائره  بكمُ  ويهترب ُص  مهغره  وللاُ  السب

 .98 التوبة (عليم   سميع  
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 يقل: لم

 السوء. دائرة عليه

  
 يقل: لم

 الدوائر. بكم ويتربصون  مغرم ا ينلقون  ما يتخذون  من

  
 ينلق: ما

 والجهاد(. الصدقة )في ينلقه ما

  
 مغرم ا:

 )ثواب ا(. مغنم ا ال

  
 الدوائر: بكم ويتربص

 نقم. إلى النعم تتحول أن

  
 :الرازي  قال
  «.مهخلص منها له يكون  ال بحيث كالدائرة، باانسان تحيي آفة»
  

 :،يان أبو وقال
 «.الدائرة تحيي كما به تحيي منها، مهخلص ال التي المصائب هي الدوائر:»
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 السوء: دائرة عليهم

 النقمة. دائرة عليهم

 شر. ودائرة  ير، دائرة دائرتين: هناذ كأن

 :المنار في قال
 ومآل معهم، ،الهم بحقيقة  بر أو بالمؤمنين، يتربصونه بما عليهم دعاء»

 واقع الدعاء كمضمون  ومضمونه ،ق، تعالى كممه في الخبر ألن وا،د؛ اال،تمالين
 وإ،اطته عليهم السوء وقوع وهو مآله، به يراد وجل عز منه والدعاء دافع، من له ما
 «.بهم

  
 عليم: سميع

 :العبري  قال
 الداعين. لدعاء سميع»

 «.عقابه من نازل بهم هو وما بتدبيرهم عليم

***  
 :الرازي  وقال
 لقولهم. سميع»

 «.بني اتهم عليم

 *** 

 :،يان أبو وقال
 ألقوالهم. سميع»

 «.بني اتهم عليم
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***  
 :كاير ابن وقال
 عباد . لدعاء سميع»

 «.الخذالن من النصر يستحق بمن عليم

***  
 :الشوكاني وقال
 يهقولونه. لما سميع»

 «.ُيضمرونه بما عليم

***  
 :المنار في وقال
 إذا نلقاتهم في واعتقادهم شعورهم عن المعب رة أقوالهم من شيء عليه يخلى ال»

 أو الصدقا ، على لعم اله أو للرسول يقولونها التي وأقوالهم بينهم، فيما بها تحدثوا
 لهم. مراءاة   المؤمنين من لغيرهم

 ُيخلونها. التي وسرائرهم ني اتهم ومن يعملونها، التي أعمالهم من وال

 «.به ويهجزيهم - وفعل قول كل على أي - ويهعلم يهسمع ما على سيحاسبهم فهو

  
 :عاشور ابن وقال
د. من ُيدب رونه وما به يتناجون  ما سميع»  الترص 

 «.إ لاء  ويقصدون  ُيبعنونه بما عليم

***  
    م14/12/2013 السبت
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 (99 التوبة) الرسول وصلوا  ۞

 وصلوا ِ  للاِ  عنده  ُقُربا    ُينِلقُ  ما ويت خذُ  ا ِ ر واليوم باهللِ  ُيؤمنُ  مهن األعرابِ  وِمنه ) 
  .99 التوبة (ر،يم   غلور   للاه  إن   ر،مِتهِ  في للاُ  سُيد ُلهمُ  لهم ُقْربة   إن ها أال الرسول

 الرسول: وصلوا 

 أغرب! وإعرابها وموضعها قليم ، غريبة تبدو قد عبارة

 يقل: لم 

 الرسول. من وصلوا   

 يقل: لم 

 الرسول. صلوا  وابتغاءه  -

 الرسول. صلوا  وألْجل -

 يقل: لم 

 الرسول. وصلوا  للا عند القُربا  ابتغاءه  -

 الرسول. من والصلوا  للا عند القُربا  ابتغاءه  -

 إعراب: 



136 

 التبيان:

 (.يتخذ) لر: ثان ملعول هو (:قُربا ) تعالى: قوله

 (.قُربا لر:) أو (،يتخذ) لر: ظرف أو (،قُربا ) لر: صلة (:للا عندو) 

 قربا . الرسول وصلوا  تقدير : (،ينلق ما) على: مععوف (:الرسول وصلوا )

 ااعراب: في رأيي

 منصوب. ألجله ملعول :قُربا 

 أن يصلح ال (الرسول صلوا ) ر:ف الععف، ألجل الااني به الملعول عن عدلتُ 
 به. ملعوال   تكون 

 .قُربا  على: مععوفة :وصلوا 

 النكرة. على المعرفة ععف كيف يقال: قد

 .للا عند إليها: أضيف إذْ  المعرفة، ،كم ،كمها :قربا  أقول:

 والصلوا . القُربا  ألجل قال: كأنه

*** 

 الملسرين: أقوال 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=69&ID=12&idfrom=227&idto=239&bookid=69&startno=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=69&ID=12&idfrom=227&idto=239&bookid=69&startno=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=69&ID=12&idfrom=227&idto=239&bookid=69&startno=9#docu
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 يتعرض ولم ااجمال، وجه على المعنى بي ن من ومنهم سكت، من منهم الملسرون 
 واكتلى! نقل من ومنهم وااعراب! للتركيب

ا نبي ن وأن ودرجتها، الصعوبة نبي ن أن العلم من  فيه العلماء قاله ما كان إذا ما أيض 
ا. األمر الزال أو كلاية،  ملتو، 

 سمم!وال مععوفة، وصلوا : ،ثان به ملعول (:قربا ) في: قالوا ااعراب وأهل
 أمر ! من ،يرة في القارئ  وتركوا

ا، لها تعر ض أنه أجد فلم القرآنَّ إعراب َّمشكل كتاب: إلى رجعتُ   على وندمتُ  أبد 
 والناشر مسؤول، والمحقق مسؤول، المؤلف  ي بني! قصدته كل ما الكتاب، شراء

 شك لي هذا ألن والنقد! البيان عليه مسؤول، والقارئ  العلم، أهل من كان إذا مسؤول،
 األمور! النللتت لوال  ضغع ا

 الملسرون: قاله ما إلين

 العبري:

 للا، من قربته طلب مع ينلق ما بنلقة ويبتغي بذلن: يعني (:الرسول وصلوا »)
 «.له واستغلار  الرسول دعاء

*** 

   البغوي:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=9&ayano=99#docu
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 النبي دعاء في يرغبون  ععاء: قال واستغلار . دعاء  أي: (الرسول وصلوا »)
 «.وسلم عليه للا صلى

***  

 الرازي:

 (.يتخذ) لر: ثان ملعول (:قربا ) َّالكشافَّ: صا،ب قال»

 ألن الرسول؛ وصلوا  تعالى للا عند القربا  ،صول لسبب ينلقه ما أن والمعنى:
 على صل اللهمَّ كقوله: لهم. ويستغلر والبركة، بالخير للمتصدقين يدعو كان الرسول

 سبب ا ينلق ما كان فلما ،103 ا ية (عليهم وصل  ) تعالى: وقال َّ.أوفى أبي آل
. قربا    ينلق ما يتخذ إنه قيل: والصلوا ، القربا  لحصول  تعالى: وقال وصلوا  

 اعتقد ما بصحة للمتصد ض تعالى للا من شهادة وهذا ،99 ا ية (لهم قربة   إن ها أال)
 «.وصلوا    قربا    نلقته كون  من

*** 

 القرطبي:

 فالصمة ضروب; على تقع والصمة ودعاؤ . استغلار  (الرسول وصلوا ِ ) معنى:»
 عليكم يصل ي الذي هو) :تعالى للا قال والبركة. والخير الر،مة وعز جل للا من

 صلى النبي من هي وكذلن الدعاء، الممئكة من والصمة .43 األ،زاب (وممئكُته

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=9&ayano=99#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2838&idto=2838&bk_no=132&ID=1076#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2838&idto=2838&bk_no=132&ID=1076#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2838&idto=2838&bk_no=132&ID=1076#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2838&idto=2838&bk_no=132&ID=1076#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1658&idto=1658&bk_no=48&ID=1083#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1658&idto=1658&bk_no=48&ID=1083#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1658&idto=1658&bk_no=48&ID=1083#docu
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 أي: ،103 ا ية (لهم سكن   صمتن إن   عليهم وصل  ) قال: كما وسلم; عليه للا
 «.وطمأنينة لهم تابيت عاؤذد

*** 

 كاير: ابن

 دعاء بذلن ويبتغون  للا، عند بها يتقر بون  قربة للا سبيل في ينلقون  ما يتخذون »
 «.لهم الرسول

*** 

 ،يان: أبو 

 بالخير للمصدقين يدعو وكان الرسول، وأدعية للا عند وصل   سببه  يتخذ  المعنى:»
 وصل  ) تعالى: وقال أوفىَّ، أبي آل على صل   َّاللهم كقوله: لهم، ويستغلر والبركة،
 .103 ا ية (عليهم

 أن ويحتمل :ععية ابن قال (.قربا ) على: (وصلوا ) ععف: والظاهر
 الصالحة باألعمال ويتخذ أي: (،ينلق ما) على: ععل ا (الرسول وصلوا ) يكون:
 قربة. الرسول صلوا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1658&idto=1658&bk_no=48&ID=1083#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=272&idfrom=1058&idto=1069&bookid=62&startno=1#docu
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 بالخير أدعيته قتادة: وقال لهم. استغلار  هي الرسول صلوا  عباس: ابن قال
 و،ين فيها، الدعاء ألن أو اللغوية، الحقيقة على جري ا صلوا  سم اها والبركة،

، فيما للاُ  َّآجرذ قال: بصدقته أوفى أبي ابن جاء  طهور اَّ. لن وجعله أععيته

 وتحرير النلقا . على عائد وقيل: الصلوا . على عائد قيل: (إنها) في والضمير
 شهادة وهذ  للا، عند لهم قربة والمعنى: عناها،م على ما على عائد أنه القول هذا
 «.وصلوا    قربا    نلقته كون  من اعتقد ما بصحة للمتصدض للا من

 أقول:

 ما ونقلِ  َّوالظاهرَّ، بقوله: واكتلى الرأي، وبيان المناقشة من ،يان أبو تهر ب
 يعرف لم ولو األقل، على ااشكال يبي ن أن المستحسن من وكان .ععية ابن قاله
 ،ل ه!

*** 

 الشوكاني: 

 َّصلوا  لر: وسبب ا للا، عند القربا  لحصول سبب ا ينلقه ما يجعل أنه المعنى:»
 يدعو كان  وسلم وآله عليه للا صلى ألنه لهم، الرسول لدعوا  أي: الرسولَّ

 قوله ومنه ،103 ا ية (لهم سكن   صمتن إن   عليهم وصل  ) قوله: ومنه للمتصدقين.
 «.أوفى أبي آل على صل   اللهم   وسلم: وآله عليه للا صلى

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=51
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=9&ayano=99#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=9&ayano=99#docu
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 المنار:

 ألمرين وسيلة ينلقه ما يتخذ أي: (الرسول وصلوا ِ  للا عنده  قُربا    ينلقُ  ما ويت خذ»)
 أي: الرسول، صلوا  وثانيهما: ،وجل   عز للا عند والزللى القُربا  أولهما: عظيمين:
 «.لهم ويستغلر للمتصدقين، يدعو كان وسلم عليه للا صلى ألنه أدعيته;

*** 

 عاشور: ابن

 يتخذون  أي: (،عند) لر: معموال   الجملة اسم على الرسول صلوا  ععف يجوز»
 من الدنو   مكان في كائن ا تقرب ا يجعلونه أي الرسول، صلوا  عند قربة اانلاض
ا الرسول، صلوا   سبب ا اانلاض يجعلون  أي: منه، باالقتراب الشيء في للتسبب تشبيه 
 مجازيين. معنيين في مستعمل (عند) فظرف لهم. الرسول لدعاء

 ما يتخذ أي (،للا عند قربا ) على: ععل ا (الرسول وصلوا ) يكون: أن ويجوز
ل ألنه الرسول دعوا  باتخاذ  اانلاض عن أ بر الرسول. دعوا  ينلق  باانلاض يتوس 
 «.103 ا ية (عليهم وصل  ) تعالى: قوله في بذلن أمر إذ الرسول، دعوا  إلى

 أقول:

 إشكال. فيه الوجهين كم

 مستغرب. الجملة اسم على فالععف

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=9&ayano=99#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=9&ayano=99#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=9&ayano=99#docu
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 به ملعوال   (قربا ) إعراب: كان إذا سيما ال التصور، صعب (قربا ) على: والععف
 ثاني ا!

 إشكاال ! إال يزيدنا ال عليه اطلعت وما اللغة، أئمة من أوسع مناقشة إلى يحتاج األمر

***  

 األلوسي:

 ذلن اتخاذ والمراد (،يتخذ) لر: ثان ملعول وهو التقر ب، بمعنى قربة جمع (:قُربا »)
 التقدير. أو النسبة في التجوز على للتقرب سبب ا

 األنواع باعتبار والجمع الجمهور، ا تيار واألول به، يتقر ب ما على القربة تعلق وقد
 .(يتخذ) لر: ظرف أو (قربا ) صلة (للا عهنده ) بحانه:س وقوله واألفراد،

 تعالى. للا عند مقر با  معنى: على (قُربا ) لر: ظرف ا كونه البقاء أبو وجوز

 عليه لدعائه وسبب ا أي: (قُربا ) على: ععف (الرسول وصلوا ) تعالى: وقوله
 والبركة، بالخير للمتصدقين يدعو كان وسلم عليه للا صلى فإنه والسمم، الصمة
 )...(. لهم ويستغلر

 ما يتخذ أي: البقاء، أبو اقتصر وعليه (،ُينِلقُ  مها) على (وصلوا ) ععف وجوز
 «.قربا  والسمم الصمة عليه الرسول وصلوا  ينلق

***  
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 الز،يلي:

 للا من فالصمة واستغلار ، دعاؤ  هنا: بها ويراد صمة، جمع الرسول صلوا »
 عليكم يصلي الذي هو) تعالى: قال والبركة. والخير الر،مة تعالى:

 للا صلى النبي من هي وكذا الدعاء، الممئكة: من والصمة ،43 (األ،زابوممئكته
 أي: ،103 ا ية (لهم سكن   صمتن إن   عليهم وصل  ) تعالى: قال كما وسلم، عليه

 «.وطمأنينة لهم تابيت دعاؤذ

 لر: ظرف أو صلتها، (:للا عندو) (،يتخذ) لر: ثان ملعول :قُربا  (:للا عند قُربا »)
 «.(يتخذ)

 أقول:

 صلة! محل في ظرف هو

 للقرطبي! معابق عند  ا ية وتلسير

*** 
 2015 نيسان 10 الجمعة

 

 (100 )التوبة عنه ورضوا ۞
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لونه  والسابقونه )  عنهم للاُ  رضي بإ،سان   ات بعوُهمْ  والذينه  واألنصارِ  الُمهاجرينه  ِمنه  األو 
  .100 التوبة (عنه ورُضوا

 يمكن:

 يقال: أن

 فمن. عن للا رضي عنه، للا رضي

 يقال: وأن

  للا! عن فمن   رضي

 عنهم: للا رضي

 واألنصار. المهاجرين عن أي:

 ا ية. أول في كما

*** 

 الملسرين: أقوال

 الرازي:
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 معلم   الحكم ذلن كون  على يدل   )...( (:عنه ورُضوا عنهم للاُ  رضي) تعالى: قوله»
 ورضوا عنهم للا رضي) قوله: من الحاصل التعظيم أن على هذا فدل   الوصف، بذلن
 «.الهجرة في سابقين بكونهم معل ل (عنه

***  

 الشوكاني:

 سبحانه رضا  ومعنى عليه. ععف وما للمبتدأ  بر (:عنهم للاُ  رضي) قوله: »
 عليهم. يسخي ولم عنهم، وتجاوز طاعاتهم، قبل أنه عنهم

  «.فضله من أععاهم بما (:عنه ورُضوا)

***  

 المنار:

 هجرتهم من كان ما وأعم  وإ،سانهم، وإسممهم إيمانهم في (:عنهم للاُ  رضي»)
 ااسمم، أعز   بهم إذ زالتهم، عن وتجاوز سيئاتهم، وغلر طاعاتهم، فقبل وجهادهم،

 الكتاب. وأهل المشركين من بأعدائه ونك ل

 من فأنقذهم والدنيوية، الدينية نعمه من عليهم وأسبغه له، وف قهم بما (:عنه ورُضوا)
   «.ذل   من وأعز هم فقر، من وأغناهم ضمل، من وهداهم شرذ،

*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2839&idto=2842&bk_no=132&ID=1077#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2839&idto=2842&bk_no=132&ID=1077#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2839&idto=2842&bk_no=132&ID=1077#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=9&ayano=100#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=9&ayano=100#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=547&idfrom=1631&idto=1633&bookid=65&startno=0#docu
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 عاشور: ابن 

 أعداءهم. ودفاعه إياهم، وإكراُمه بهم، عنايُته عنهم: للاِ  ِرضا»

 أععاهم لما نلوُسهم رضيْت  ،تى إليهم، إ،سانه كارة عن كناية فهو عنه رضاهم وأما
 «.ربُّهم

*** 

  2015 نيسان 9 الخميس 

 

 (102) اسيئ   وآ ره  اصالح   عمم    لعوا ۞

 يقل: لم

 .سين بآ ره  اصالح   عمم    لعوا

 

 (103 التوبة) عليهم وصل   ۞

ُرُهمْ  صدقة   أمواِلهم ِمنْ  ُ ذْ ) يِهمْ  ُتعه  متن   إن   عليهم ل  وصه  بها وُتزك  ن  سه  صه  (لهم كه
  .103 التوبة

 يقل: لم
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يهم. بها تعه رهم -  وتزك 

يهم بها تعه رهم -   بها. وتزك 

 يقل: لم

  لهم. سكن فصمتن

 صدقة:

 اايمان! صدض على دليل الصدقة ألن الصدض، من مأ وذة

  مسلم(. )صحيح برهان الصدقة

 تعه رهم:

 ذنوبهم. من -

 البخل. من -

  

يهم:  تزك 

 نلوسهم. تزك ي -

 أموالهم. تنمي -

 مسلم(. )صحيح مال من صدقة نقصت ما
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 أ،مد(. اامام )مسند صدقة من مال نقص ما

 له. وينميه ماله، المتصدض على ُيخلف تعالى فاهلل

 للمال. ونماء الذنوب من ُطهرة )الزكاة( الصدقة

  

 :عاشور ابن قال

يهم) وقوله: السيئا ، عن التخلية مقام إلى إشارة (تعه رهم»)  مقام إلى إشارة (:تزك 
 «.والحسنا  باللضائل التحلية

  

 بها: وتزكيهم تعهرهم صدقة

يهم) وضمير الصدقة، على يعود (تعه رهم) ضمير -  صلى الرسول على يعود (تزك 
 وسلم. عليه للا

 الرسول. على يعودان مع ا الضميران -

 الصدقة. على مع ا الضميران يعود أن يمكن ال -

  

 عليهم: صل  
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 )بالبركة(. لهم ادعُ 

 أبقيت. ما في لن وبارذ أععيت، ما في للا أثابن

  

 لهم: سكن

 لهم. را،ة

  

:  إنب

 الغالب. وهو والتحقيق، التأكيد تليد (إن) أن ااتقان في السيوطي نقل

 بنحو: ومالو  البيان، وأهل جن ي ابن أثبته» التعليل، تليد وقد

 .20 المزمل (ر،يم   غلور   للاه  إنب  للاه  واستغلروا) -

ل ِ ) - كن   صمتنه  إنب  عليهم وصه  .103 التوبة (لهم سه

 .53 يوسف (بالسوءِ  ألم ارة   النلسه  إنب  نلسي أبرئ  وما) -

 «.التأكيد من نوع وهو

 البرهان. في قبله الزركشي ونقله

***  
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 تعليق:

 أعلم. وللا الجملتين، بين التجاور من أتى بل (،إن) من يأ  لم التعليل أن أعتقد أنا
 (!إن) ُ،ذفت لو ،تى قائم ا يبقى فالتعليل

 وتنقيح! مناقشة إلى يحتاج تراثنا

 وغير . جن ي ابن مال العلم، بأئمة األمر تعلق لو ،تى

 جن ي ابن من ال وغيرهما، والسيوطي الزركشي من اللهم في  عأ الخعأ يكون  وقد
 البيان! وأهل

 أعلم. وللا

*** 

 المنار:

 «.بالدعاء لألمر تعليل (صمتن إن) جملة»

 قال:

. يقل: ولم الجملة،  إن 

***  

 عاشور: ابن
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 لهم، سكن دعاء  بأن عليهم بالصمة لألمر تعليل (لهم سكن صلواتن إن) جملة:»
 «. ير أي لهم، سكن   سبب أي

*** 

   م7/11/2014 الجمعة

 

  (104 التوبة) عباد  عن التوبة ۞

  .104 التوبة (ِعباِد ِ  عن التوبةه  يقبلُ  هو للاه  أن   يهعلُموا ألمْ )

 النكتة
 هو. -

  عن. -

 يقل: لم

  عباد . ِمن

             التقدير: أن أرع 

 عباد . ذنوب عن التوبة يقبل

*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=9&ayano=103#docu
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  الملسرين: أقوال قارنْ 

 :الرازي  قال

 وجهان: فيه

 أ ذ  يقال: عباد َّ. َِّمن قوله: وبين ( عباد  عن  ) قوله: بين فرض  ال أنه :األول
 عنن. هذا وأ ذ  منن، هذا

 إلى سبيله تسهيل مع القبول عن ينبن ألنه أبلغ؛ (عن) لعل ي:القاض قال :والااني
 المعنى، هذا على (عن) للظة داللة كيلية يبين لم إنه وأقول: قبلت، التي التوبة
 البعد، تليد (عن) كلمة أن إال متقاربتان، )من( وكلمة (عن) كلمة إن أقوله والذي
 مع لكن الجانب، ذلن في جلس أنه أفاد األمير، يمين عن فمن جلس قيل: فإذا

 أنه نلسه في يعتقد أن يجب التائب أن يليد ( عباد  عن) فقوله: البعد. من ضرب
ا رصا  الذي العبد انكسار له ويحصل الذنب، ذلن بسبب له تعالى للا قبول عن مبعد 
 ،صول من بد ال أنه على كالتنبيه (عن) فللظة نلسه، ،ضرة عن وُبعد  موال ، طرد 
  للتائب. المعنى هذا

***  

 :،يان أبو وقال

 صدقة ال تقول: وهذ . بهذ  وا،د موضع في يتوصل ما وكاير ا َِّمنَّ، بمعنى (عن)
 انتهى. ونظر . أسر  وعن ونظر ، أسر  من فمن ذلن وفعل غنى. وِمن غنى عن إال

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1080&idfrom=2855&idto=2857&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1080&idfrom=2855&idto=2857&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1080&idfrom=2855&idto=2857&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1080&idfrom=2855&idto=2857&bookid=132&startno=1#docu
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 عن جلس قيل: فإذا البعد. تليد َّعنَّ أن إال متقاربتان، َّعنَّ وكلمة َّمنَّ كلمة وقيل:
 أن فيليدها البعد، من ضرب مع ولكن لجانب،ا ذلن في جلس أنه أفاد األمير، يمين
 الذنب، ذلن بسبب توبته للا قبول عن بعيد أنه نلسه في يعتقد أن يجب التائب

 كالتنبيه َّعنَّ فللظة ،ضرته. عن وُبعد  موال  طرد  الذي العبد انكسار له فيحصل
 انتهى. للتائب. المعنى هذا ،صول من بد ال أنه على

 زيد، عن العلم أ ذ  قلت: فإن للمجاوزة. أنها (عن) موضوع من يظهر والذي
 أ ذذ ابتداء وأنه الغاية، ابتداء على دل زيد، ِمن قلت: وإذا إلين. جاوز أنه فمعنا 
 لما وكأنهم َِّمنَّ. مع يظهر وال معه، االنتقال لظهور أبلغ (عنو) زيد. من إيا 

 إلى ترع  أال .عليهم بالتوبة تعالى هو اتصف للا، إلى عنهم توبتهم جاوز 
 جهتا ا تللت وإن بالتوبة متصف منهما فكل (، الر،يمُ  التو ابُ  هو للاه  وأن   ) : قوله

 تقر ب ومهن ذراع ا، منه تقر بت شبر ا إلي تقر ب مهن  " روي: ما إلى ترع  أال النسبة.
  هرولة. أتيته يمشي أتاني ومهن باع ا، منه تقر بت ذراع ا مني

*** 

 :المنار في وقال 

 غنى عن إال صدقة ال نحو: منهم، قبولها بمعنى إنه قيل: عنهم التوبة قبول»
 غنى. وِمن
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 منهم يقبلها الذي هو أي والصلح، التجاوز معنى تضمن قد هنا القبول إن وقيل:
   «.أبلغ وهذا عنها، علو ا ذنوبهم عن متجاوز ا

 يقل: لم

 التوبة. يقبل للا أن

  

 التقدير:

 غير . ال هو

***  

 الملسرين: أقوال

 :الرازي  قال

 فائدتان: فيه  (التوبة يقبل هو) :قوله

 هو) عقيبه: قال ثم للا، باسم ههنا نلسه سمى تعالى أنه :األولى اللائدة 
ا كونه أن على تنبيه وفيه (، التوبةه  يقبلُ   كان ولما )...(، التوبة قبول يوجب إله 

 )...(. كالممتنع الغير من التوبة قبول كان لغير ، الحصول عممتن المعلق االستغناء

 للا صلى للا رسول إلى ليس التوبة قبول أن التخصيص هذا في :الاانية اللائدة 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1080&idfrom=2855&idto=2857&bookid=132&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1080&idfrom=2855&idto=2857&bookid=132&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1080&idfrom=2855&idto=2857&bookid=132&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1080&idfrom=2855&idto=2857&bookid=132&startno=0#docu
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ها تارة التوبة يقبل هو الذي للا إلى إنما وسلم، عليه  بها للا فاقصدوا أ رع، ويرد 
 إليه. ووجهوها

*** 

 :،يان أبو وقال

 علموا أما قيل: فكأنه تاب، من توبة قبول شأنه من للا أن وتأكيد تخصيص هو»
 ويقبل الصحيحة، التوبة يقبل تعالى أنه صدقاتهم وتقبل عليهم يتاب أن قبل

 هلل. النية الخالصة الصدقا 

 ال هلل هو إنما الصدقا  وأ ذ التوبة قبول أن هو (هو) بر التخصيص وجه وقيل:
  «.إليه هاووجهو  فاقصدو  لغير ،

***  

                     :المنار في وقال

 عباد ، ِمن التائبين توبة يقبل الذي هو للا أن ذنبهم من التائبون  أولئن يعلم ألم أي:
  لقه. ِمن دونه ِمن بله لرسوله، ذلن يجعل ولم

***  

 رأيي:  مصة

 عباد . ذنوب عن أي: :عباد  عن  -
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 غير . ال هو أي: :هو    -

 وإطالة. تكلف والباقي

***  

   م30/11/2013 السبت

 

 (105 )التوبة تعملون  كنتم بما فينبِ ُئكم والشهادة الغيب عاِلم إلى وسُترد ون  ۞

 يقل: لم

 فسينبِ ُئكم.

 

 (106 )التوبة وإما يعذبهم إما ۞
ْونه  وآ رونه )   .106 التوبة (عليهم يتوبُ  وإم ا ُيعذ ُبُهمْ  إم ا للاِ  ألمرِ  ُمْرجه
  

 آ رون:

 تبوذ. غزوة عن تخل لوا الذين الامثة هم

 المؤثرة. األدبية القصة روع  الذي مالن بن كعب منهم

 نلسها. السورة من 118 ا ية انظر

ونه    للا: ألمر ُمرجه
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 فيهم. و،كِمه للا ألمر ُمرجؤون 

 مؤ  رون.

 ليلة.  مسين بعد توبتهم نزلت

رته. وأرجأته: أرجيته  أ  

 اارجاء. من

 .51 األ،زاب (منهن   تشاءُ  مهن ُترجي)
         ُترجن. :قراءة في

  
                       قراءة: في

ُؤون.  ُمرجه

  
                                  يقل: لم

 عليهم. يتوبه  أن وإما يعذبههم أن إما

 .65 طه (ألقهى مهن أوله  نهكونه  أن وإما ُتلقيه  أن إما)
***  
 أ رع: آيا 

 .75 مريم (الساعةه  وإم ا العذابه  إم ا ُيوعهُدونه  ما رأوا إذا ،تى)
***  
    م13/12/2013 الجمعة
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ا لمن ،ارب للا ورسوله  ۞  (107)التوبة وإرصاد 

ا لمن ،ارب للاه والذين ات  ) ا ِضرار ا وُكلر ا وتلريق ا بين المؤمنين وإرصاد  خذوا مسجد 
 .107( التوبة ورسولهه ِمن قبلُ 

ا:  وإرصاد 

ا.  وإعداد 

 

 (081)التوبة  أ،ق أن تقوم فيه فيه رجال   ۞

 فيه:

 ذكر  مرتين متواليتين.

 ليس  عأ وال تكرار ا.

.  تقوم فيه، فيه رجال 

 عدم وجود عمما  الترقيم قد يوهم بالتكرار.

 وربما يشعرذ الحاسوب بذلن.

 

رين يتعهب ون أن حبُّ يُ  فيه رجال   ۞  ( 108)التوبة روا وللُا ُيحبُّ المعبهِ 
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 لم يقل:

رين.  المتعهِ 

 .قراءةوفيه 

 

 (109 )التوبة فانهار هار ۞
سه  أفمهنْ )  سه  مهن أم  ير   وِرضوان   للاِ  ِمنه  تقوهع  على ُبنيانههُ  أس  لا على ُبنيانههُ  أس   شه

 .109 التوبة (الظالمينه  القومه  يههدي ال وللاُ  جهن مه  نارِ  في بهِ  فانهاره  هار   ُجُرف  
  

 ال،ظ:

 هار

 فانهار

 نار

  
                              بنيانه:

 مرتين. ورد 

 قباء. مسجد يعني: األول البنيان

 متين. أساسه البنيان هذا

 الضرار. مسجد يعني: الااني البنيان

 هش. أساسه البنيان هذا
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 شلا:

.  ،د 

 طرف.

  
                                     جُرف:

  جْرف. :قراءة في
 األودية. من بالسيول ينجرف ما

  
 هار:

 ساقي.

 لمنهيار. تهيأ تصدع، البناء: هار

  
                             يقل: لم

 للا. من ورضوان تقوع  على

  
 يقل: لم

 يههديه. ال وللاُ       -

 الظالم. يههدي ال وللاُ       -

 الظالمين. يههدي ال وللاُ       -
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    أ رع: قراءا 

سه       -  الموضعين. في بنياُنه. ُأسِ 

 الموضعين. في بنياِنه. أُسُس       -

 الموضعين. في بنياِنه. أسُّ       -

 بنياِنه. أساُس       -

***  
  م2/12/2013 ااثنين

 
 (109)التوبة . سبتمبر 11التوبة ما ينبن بأ،داث هل في آية  ۞

 
سلمين قرأ  مقالة في إ،دع المجم  العربية رفم فيها صا،بها ما قاله أ،د الم

برج نيويورذ يوم  ، من وجود إشارة قرآنية إلى انهيارالمتخصصين في الحاسب ا لي
 . م11/9/2001

 
أسس بنيانه أفمن أسس بنيانه على تقوع من للا ورضوان  ير أم من قال تعالى: )

( سورة  وللا ال يهدي القوم الظالمين على شلا ُجُرف  هار  فانهار به في نار جهنم
 . 109التوبة 
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ن ال يكون ، دون أدنى مناقشة. وأرجو أخذ الكاتب موقل ا تحكمي ا بالرفموقد ات
ة بالعلم من أجل السياسة. ومن أرع التضحي ، وإني اللموقله هذا مغزع سياسي
، 21، ورقم الحزب 11، ورقم الجزء 109، ورقم ا ية 9الاابت أن رقم السورة هو 

. ومعلوم كلمة 2001هو  109لى نهاية ا ية وعدد كلما  السورة من بدايتها إ
 ، وعدد أدوار  21، أي في القرن 11/9/2001خ انهيار البرج هو بالمقابل أن تاري

109 . 
 

قي أن . ب، ا،تاج إلى جهد2001 عدا الرقم ، وكان سهم  تأكد  بنلسي من كل هذا
ع الذي يقع فيه البرج الذي انهار، أو اسم َّ هو اسم الشار أتأكد ما إذا كان َّجرف هار

، وكيف يكتب هذا االسم باانكليزية.  ولكن أي ا ما كان األمر، شارع آ ر قريب منه
بأن هذ  األمور مجرد مصادفة. فهل يعقل أن تجتمع مع ا ست  مي اال يمكن القول عل

افة . هذا بااضَّمصادفا َّ: اليوم، الشهر، السنة، القرن، اسم الشارع، عدد األدوار
. وهلل في قرآنه أسرار إلى أن ا ية تتعلق بالبنيان، واالنهيار، والظلم، والتوبة ... إلخ

تأثر للا بعلمه. وقد تكلل للا في قرآنه ويبقى منها ما يس، يئ اقد تتكشف شيئ ا فش
هزيمة الظالمين ولو ، وببنصرة المظلومين ولو كانوا ضعلاء، عموم ا، وفي هذ  ا ية

ياء أن يتوبوا عن ظلمهم ، وعلى األقو كانوا أقوياء. وعلى الضعلاء أن يقووا أنلسهم
 .وطغيانهم
  

الخواص العددية، لهذ  ا ية الكريمة، صلة بما يسمى َّ،ساب  وأ ير ا قد يكون لهذ 
 . الُجمبلَّ، وللا أعلم

*** 
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 جدة في: 
 هر1423 ذو الحجة 18
   م2003 شباط 19
 

    (110)التوبة إال أن تقعع قلوبهم  ۞
 .110( التوبة ال يزال بنياُنُهُم الذي بهنهوا ريبة  في قلوبهم إال أن تقع عه قلوُبهم)

 بنوا:
 بنو .

 (.107وهو مسجد الضرار )ا ية 
 في قراءة:
 إلى أن.
 تقعع:
 تتقعع.

 في قراءة:
 ُتقع ع.

 
 (111)التوبة م به الذي بايعتُ  فاستبشروا ببيعكمُ  ۞

 البيع مشار إليه با ية نلسها:
ُهْم وهأهْمٰولهُهمْ )  .111التوبة  (ِإنب ٱَّللبه ٱْشتهرهٰع ِمنه ٱْلُمْؤِمِنينه أهنُلسه
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 (112 )التوبة المؤمنين رِ وبش   ۞
 لم يقل:

 رهم.وبش   -
مْت صلاُتهم في ا ية( ر هؤالء المؤمنينوبش   -  .)الذين تقد 

 (112)التوبة ولو كانوا أولي قربى  ۞

 اايمان فوض القرابة.

 

 (114)التوبة  ،ليم   ا   ألو   إبراهيمه  إن   ۞

 أو ا :

 كاير الدعاء والتضرع.

 ،ليم:

 أبيه.مع 

 .46( مريم واهجْرني ملي ا ألرجمن نفي مال قوله البنه: )

 

 (  115)التوبة وما كان للُا ليضلب قوم ا بعد إْذ هداهم  ۞
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 بعد إذ:

 بعد أن.

 

 (117 التوبة) منهم فريق   قلوبُ  يهزيغُ  كاد ما بعدِ  ِمن ۞
   

 لنا. بالنسبة غرابة فيه يبدو قد التركيب
  
 يقل: لم
 منهم. فريق قلوبُ  تهزيغُ  كاد  ما بعد من -

 تهزيُغ. منهم فريق قلوبُ  كاد  ما بعد من -

  
 قراءة: في
 منهم. فريق قلوبُ  تهزيغُ  كاد  ما بعد من
  

 اليوم. ألساليبنا موافقة فهي الغرابة، معها تزول القراءة هذ 
***  
 م25/1/2013 الجمعة

 
 (117)التوبة سرة ساعة العُ  ۞
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 ساعة: 

 لحظة.

 وقت.

 العسرة:

 غزوة تبوذ.

 

  (117 التوبة) قلوب يزيغ كاد ۞
 بعدِ  ِمن الُعسرةِ  ساعةِ  في ات بعو ُ  الذينه  واألنصارِ  والُمهاجرينه  النبي   على للاُ  تابه  لقد)
 .117 التوبة (منهم فريق   قلوبُ  يهزيغُ  كاده  ما
  
 يقل: لم
 منهم. فريق قلوبُ  تهزيغُ  كاد -

 منهم. فريق قلوبُ  تهزيغُ  كاد  -

 تهزيغ. منهم فريق قلوبُ  كاد  -

 منهم. فريق قلوبه  ُيزيغُ  كاد -
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 إعراب:
 الشروع. أو المقاربة أفعال من ناقص، ماض فعل :كاد

 محذوف. ضمير اسمها:
 .يزيغ جملة:  برها:

  
 أ رع: قراءا 

 تزيغ. -

 مسعود(. ابن )قراءة زاغت ما بعد من -

***  
 أ رع: آيا 
 .137 األعراف (وقوُمه فرعونُ  يصنعُ  كانه  ما ودم رنا) -

 .4 الجن (شعهع ا للاِ  على سليُهنا يقولُ  كانه ) -

***  
   م27/1/2015 الامثاء

 

 (118 التوبة) ُ ل لوا الذين الامثة وعلى ۞

 ،ديث الامثة الذين ُ ل لوا
 قصة ،قيقية من األدب ااسممي في عصر الرسول
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  بقلم:
 كعب بن مالن

 ثمثة من الذين ُ ل لواأ،د 
 أ،د ثمثة من شعراء الرسول

*** 
 قال كعُب بُن مالن: 

لم أتخل ف عن رسوِل للِا صل ى للُا عليه وسل م في غزوة  غزاها، إال في غزوة تبوذ. 
ا تخل ف عنها. إنما  رج رسوُل  غير أني كنُت تخل لُت في غزوة بدر، ولم يعاتب أ،د 

وسل م يريد ِعير )قوافل طعام( قريش، ،تى جمع للا بينهم وبين للِا صل ى للُا عليه 
عدو هم على غير ميعاد! ولقد شهدُ  مع رسوِل للِا صل ى للُا عليه وسل م ليلةه العقبة، 
،ين تواثقنا )تبايعنا( على ااسمم، وما أ،ب  أن  لي بها مشهده بدر، وإْن كانْت بدر  

 منها!أذكره )أكاره ِذْكر ا( في الناس 

كان ِمن  بهري أن ي لم أكن قي  أقوع وال أيسر )من اليسار، وهو: الغنى( ،ين تخللُت 
عنه في تلن الغزاة! وللِا ما اجتمعْت عندي قبلهه را،لتاِن قي  ،تى جمعُتهما في تلن 
الغزوة! ولم يكْن رسوُل للِا صل ى للُا عليه وسل م يريد غزوة إال ور ع )أْوههم( بغيرها! 

كانت تلن الغزوة، غزاها رسوُل للا صل ى للُا عليه وسل م في ،ر  شديد، واستقبل  ،تى
ا ومهلاز ا )صحراء بعيدة( وعدو ا كاير ا، فجل ى للمسلمين أمرهم، ليتأه بوا أُهبةه  سلر ا بعيد 
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غْزوهم، فأ برهم بوجهه )بوجهته، بمقصد ( الذي يريد، والمسلمون مع رسول للا 
، وال يجمعهم كتاب  ،افظ ، يريد: الديوان. صل ى للُا عليه   وسل م كاير 

 قال كعب: 

فما رجل  يريد أن يتغي ب إال ظن  أْن سيهخلى له )لعل  المعنى: سيخلى عنه( ما لم 
ينزْل فيه و،ُي للا! وغزا رسوُل للِا صل ى للُا عليه وسل م تلن الغزوةه، ،ين طابِت 

 صل ى للُا عليه وسل م، والمسلمون معه، فعِلْقُت الاماُر والظمُل! وتجه ز رسوُل للاِ 
أغدو لكي أتجه ز معهم، فأرجُع ولم أقِم شيئ ا، فأقوُل في نلسي: أنا قادر عليه، فلم 
، فأصبح رسوُل للِا صل ى للُا عليه وسل م،  يزْل يتمادع بي ،تى اشتد  بالناس الِجدُّ

ة س ُز بعد  بيوم أو والمسلمون معه، ولم أقِم ِمن ِجهازي )عد  لري( شيئ ا، فقلُت: أتجه 
ُلوا ) رجوا( ألتجه ز، فرجعُت ولم أقِم شيئ ا،  يومين، ثم ألحُقهم. فغدوُ  بعد أن فهصه
ثم غدوُ  ثم رجعُت ولم أقِم شيئ ا! فلم يزْل بي ،تى أسرعوا وتلارط )لعل  المعنى: 

هم، و  ليتني فعلُت فلم ُيقد ر لي اشتد  وفاتت اللرصة( الغزو، وهممُت أن أرتحله فُأدركه
ذلن! فكنُت إذا  رجُت في الناس بعد  روج رسوِل للِا صل ى للُا عليه وسل م فُعْلُت 
ا )مععون ا( عليه بالنلاُض، أو رجم  مم ن  فيهم، أ،زنني أن ي ال أرع إال رجم  مغموص 

م ،تى بلغ تبوذ عهذر للُا من الضعلاء، ولم يذُكْرني رسوُل للِا صل ى للُا عليه وسل  
ِلمة: يا رسوله  . فقال رجل  من بني سه فقال، وهو جالس  في القوم بتبوذ: ما فعله كعب 

 للا ،بهسه ُبردا  )قميُصه وسرواُله(، ونظُر  في ِعْعله )في لباسه معجب ا بنلسه(! 
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! وللِا يا رسوله للِا ما علمنا عليه إال  ير ا، فسكته  فقال ُمعاذ بُن جبل: بئسه ما قلته
 رسوُل للِا صل ى للُا عليه وسل م.

 قال كعُب بُن مالن: 

ا( ،ضرني هم ي، وطِلقُت )بدأُ ( أتذكُر الكذب،  ه قافم  )راجع  فلما بلغني أنه توج 
ا. واستعنُت على ذلن بكل ذي رأي  ِمن أهلي. فلما  وأقوُل: بماذا أه ُرج ِمن سخعه غد 

( قادم ا زا  عني قيل: إن  رسوله للِا صل ى للُا علي ه وسل م قد أظل  )لعلها: أطل 
، فأجمعُت )فقررُ ( صدقهه،  ا بشيء فيه كذب  الباطُل، وعرفُت أن ي لن أ رجه منه أبد 
وأصبح رسوُل للِا صل ى للا عليه وسل م قادم ا. وكان إذا قِدم ِمن سلر  بدأ بالمسجد، 

اء  المخل لون، فعِلقوا يعتذرون فيركُع فيه رهكعتين، ثم جلس للناس. فلم ا فعل ذلن ج
إليه، ويهحِللون له، وكانوا ِبضعة  وثمانين رجم . فقهبل منهم رسوُل للِا صل ى للُا عليه 
ل )ترذ( سرائرههم إلى للا. فجئُته فلم ا  وسل م عمنيتههم، وبايعهم واستغلهر لهم، ووكه

! فج ب! ثم قال: تعاله مه الُمغضه م تبسُّ ئُت أمشي ،تى جلسُت بين سل مُت عليه تبسب
. ألم تكْن قد ابتعته ظهرذ. فقلُت: بلى إن ي وللِا لو جلسُت  يديه، فقال لي: ما  ل لنه
عند غيرذ ِمن أهل الدنيا لرأيُت أْن )أن ه( سأ رُج ِمن سخعه بعذر، ولقد أُععيُت 

ثُتنه اليومه ،ديثه كذب  ترضى به عن   ن  جدال ، ولكن ي وللِا لقد علمُت لئن ،د  ي لهُيوِشكه
ثُتنه ،ديثه صدض تجُد )تغضب( علي  فيه إن ي ألرجو  ! ولئن ،د  للُا أن ُيسخعن علي 
فيه علوه للِا! ال وللِا ما كان لي ِمن ُعذر! وللِا ما كنُت قي  أقوع وال أيسره )من 

 !  اليسار: الغنى( من ي ،ين تخل لُت عننه
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 فقال رسوُل للا صل ى للُا عليه وسل م: 

  م ا هذا فقد صدض! فقْم ،تى يقضيه للُا فين، فقمُت.أ

ِلمة فات بعوني فقالوا لي:   وثار رجال  من بني سه

وللِا ما علمناذه كنته أذنبته ذنب ا قْبل هذا! ولقد عجز ه أن ال تكونه اعتذر ه إلى 
بهن رسوِل للِا صل ى للُا عليه وسل م بما اعتذر إليه المتخل لون! قد كان كافيهن ذن

استغلاُر رسوِل للِا صل ى للُا عليه وسل م لن! فوللِا ما زالوا يؤن بوني )جائز واألصل: 
يؤن بونني، وهي كذلن في رواية صحيح مسلم( ،تى أردُ  أن أرجعه فأكذ به نلسي، ثم 
. فقيل لهما  . قالوا: نعم، رُجمن قاال ماله ما قلته قلُت لهم: هل لِقي هذا معي أ،د 

. فقلُت: مهن هما. قالوا: ُمرارُة بُن الربيع العهْمري، وهمُل بُن أمي ةه ماله ما ق يل لنه
يُت ،ين ذكروهما  ِهدا بدر ا فيهما ُأسوة . فمضه ين قد شه الواقلي. فذكروا لي رجلهين صالحه
لي، ونهى رسوُل للِا صل ى للُا عليه وسل م المسلمين عن كممنا أي ها الامثُة )نحُن 

ل سيبويه عن العرب: اللهم اغلْر لنا أيتها العصابُة(، ِمن بين مهن تخل ف الامثة. نق
عنه، فاجتنبهنا الناُس، وتغي روا لنا ،تى تنك رْ  في نلسي األرُض، فما هي التي 

  أعرُف! فلبْانا على ذلن  مسين ليلة !

أنا فكنُت فأم ا صا،باي فاستكانا وقعدا في بيوتهما )لم يقل: في بيتيهما( يبكيان! وأما 
هم، فكنُت أ رج، فأشهُد الصمةه مع المسلمين، وأطوُف في األسواض،  أشبب القوم وأجلده
وال يكل ُمني أ،د ! وآتي رسوله للا صل ى للُا عليه وسل م فُأسل ُم عليه، وهو في مجلسه 
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ا بعد الصمة، فأقوُل في نلسي: هل ،ر ذه شلتيه برد  السمم علي  أم ال. ثم أصل ي قريب  
منه، فأسارُقه النظر )أنظُر إليه  لية (، فإذا أقبلُت على صمتي أقبله إلي، وإذا التلتُّ 
رُ   لوِة الناس مشيُت ،تى تهسو  نحو  أعرض عن ي! ،تى إذا طال علي  ذلن ِمن جه
، فسل مُت عليه،  جداره ،ائِي )بستان( أبي قتادة، وهو ابن عم ي، وأ،بُّ الناس إلي 

( باهلِل هل تهعلُمني ُأ،بُّ فوللِا ما رد  ع لي  السمم! فقلُت: يا أبا قتادة أنُشدذه )أسألنه
! فعدُ  له فنشدُته فقال: للُا ورسوُله  ، فعدُ  له فنشدُته فسكته للاه ورسولهه. فسكته

رُ  الجدار )صعدُ  فوقه(. ، وتول يُت ،تى تهسو    أعلم! فلاضْت عينايه

 قال: 

فبينا أنا أمشي بسوض المدينة إذا نبهعيٌّ من أنباط أهل الشام مم ن قِدم بالععام يبيُعه 
بالمدينة يقول: مهن يدلُّ على كعِب بِن مالن. فعِلقه الناُس ُيشيرون له. ،تى إذا 
ان، فإذا فيه: أما بعُد فإن ه قد بلغني أن  صا،بنه قد  جاءني دفع إلي  كتاب ا ِمن مِلن غس 

! و  ، فقلُت لم ا قرأُتها: جلاذه ْق بنا ُنواِسنه لم يجعْلنه للُا بدار ههوان  وال مهْضيهعة ، فالحه
جرُته  ا ِمن البمء! فتيم مُت )فقصدُ ( بها )الصحيلة أو الكتاب( التن ور فسه وهذا أيض 
)فأوقدُته( بها! ،تى إذا مهضْت أربعونه ليلة  ِمنه الخمسين، إذا رسوُل رسوِل للِا صل ى 

 عليه وسل م يأتيني فقال: إن  رسوله للِا صل ى للُا عليه وسل م يأمُرذه أن تعتزله للاُ 
ْبها. وأرسله إلى  ! فقلُت: ُأطل ُقها أم ماذا أفعُل. قال: ال بِل اعتِزْلها، وال تهْقره امرأتنه
صا،بيب ماله ذلن، فقلُت المرأتي: الحِقي بأهلِن، فتكوني عندهم ،تى يقضيه للُا في 

  ا األمر!هذ
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 قال كعب: 

فجاءِ  امرأُة همل بِن أمي ة رسوله للِا صل ى للُا عليه وسل م فقالْت: يا رسوله للا! إن  
همله بنه أمي ة شيخ  ضائع ، ليس له  ادم ، فهل تكر  أْن أ دمهه. قال: ال، ولكن ال 

بكي منذ كان ِمن أمر  ما يهْقرْبِن! قالْت: إن ه وللِا ما به ،ركة  إلى شيء! وللِا ما زال ي
 كان إلى يومه هذا! 

، كما  فقال لي بعُم أهلي: لو استأذنته رسوله للِا صل ى للُا عليه وسل م في امرأتنه
أِذنه المرأة همل بِن أمي ة أن تخدمه فقلُت: وللِا ال أستأذن فيها رسوله للِا صل ى للُا 

 صل ى للُا عليه وسل م إذا استأذنُته فيها. عليه وسل م. وما ُيدريني ما يقوُل رسوُل للاِ 
وأنا رجل  شابٌّ )لعله لم يأمن على نلسه من االقتراب منها(! فلباُت بعده ذلن عشره 
ليال  ،تى كُملْت لنا  مسونه ليلة ! ِمن ،يِن نهى رسوُل للِا صل ى للُا عليه وسل م عن 

  كممنا!
يلة، وأنا على ظهر بيت  ِمن بيوتنا. فبينا أنا فلم ا صليُت صمةه اللجر ُصْبحه  مسينه ل

ر للُا )في القرآن(، قد ضاقْت علي  نلسي، وضاقْت علي   جالس  على الحال التي ذكه
ْلع  )اسم جبل  األرُض بما رهُ،بهْت، سمعُت صو ه صارخ  أوفى )اعتلى( على جبِل سه

ا، وعرفُت أْن قد  بالمدينة( بأعلى صوته: يا كعُب بنه مالن أبِشْر! قال: فخرر ُ  ساجد 
، وآذنه )أعلم( رسوُل للِا صل ى للُا عليه وسل م بتوبِة للِا علينا، ،ين صل ى  جاء فرهج 

 صمةه اللجر. 
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ا )لعل ها  رون، وركم إلي  رجل  فرس  روننا، وذهب ِقبهله صا،بي  مبش  فذهب الناُس يبش 
وفى على الجبل، وكان بكسر الراء: راكب ا على فرهس(، وسعى ساع  ِمن أسلم، فأ

رني نزعُت له ثوبي   الصوُ  أسرعه ِمنه اللرس! فلم ا جاءني الذي سمعُت صوتهه يبش 
فكسوُته إياهما ِبُبشراُ ! وللِا ما أملُن غيرههما )جاء في ترجمته أنه كان من أهل 

! واستعرُ  ثوبين، فلبسُتهما وانعلقُت إلى رسوِل للِا صل ى للُا  عليه الصل ة( يومهئذ 
ا يهن وني )جائز واألصل: يهن ونني( بالتوبة! يقولون:  ا فوج  وسل م، فيتلق اني الناُس فوج 

.   ِلتههِننه توبُة للِا علينه

 قال كعب: 

،تى د لُت المسجد، فإذا رسوُل للِا صل ى للُا عليه وسل م جالس  ،ولهه الناُس، فقام 
ي وهن اني )مال: وهن أني، وهي كذلن في إلي  طهْلحُة بُن عبيد للا ُيهروُل ،تى صافحن

صحيح مسلم(. وللِا ما قام إلي  رجل  ِمنه المهاجرين غير  )كعب بن مالن كان من 
األنصار(، وال أنساها لعلحةه! قال كعب: فلم ا سلمُت على رسوِل للِا صل ى للُا عليه 

ِمنه السرور: أْبِشْر بخير  وسل م قال رسوُل للِا صل ى للُا عليه وسل م، وهو يبُرُض وجُهه
! قال: قلُت: أِمْن عنِدذه يا رسوله للا، أم ِمْن عنِد للا.  يوم مر  علينه منذ ولدتنه أم نه
قال: ال بْل ِمن عنِد للا! وكان رسوُل للِا صل ى للُا عليه وسل م إذا ُسر  استنار وجُهه 

سُت بين يديه قلُت: يا رسوله للا ،تى كأن ه ِقععُة قمهر! وكن ا نعرف ذلن منه، فلم ا جل
( ِمن مالي صدقة  إلى للِا، وإلى رسوِل للِا، قال رسوُل  إن  ِمن توبتي أن أنخلعه )أ رجه
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. قلُت: فإن ي ُأمسُن  ، فهو  ير  لنه للِا صل ى للُا عليه وسل م: أمِسْن علينه بعمه ماِلنه
  سهمي الذي بخيبر.

 فقلُت: 

اني بالصدض، وإن  ِمن توبتي أن ال أ،د ثه إال صدق ا ما يا رسوله للِا إن  للاه   إن ما نج 
ا ِمنه المسلمين أبم  للُا في صدض الحديِث منذ ذكرُ   بِقيُت )،ي ا(! فوللِا ما أعلُم أ،د 
ذلن لرسوِل للِا صل ى للُا عليه وسل م أ،سنه مما أبمني! ما تعمدُ  منذ ذكرُ  ذلن 

 عليه وسل م إلى يومي هذا كذب ا. وإني ألرجو أن يهحلظني للُا فيما لرسوِل للِا صل ى للاُ 
لقد تابه للُا على النبي  بقيُت، وأنزل للُا على رسوله صل ى للُا عليه وسل م: )

(. فوللِا ما أنعم للُا علي  ِمن وكونوا مع الصادقين( إلى قوله: )والمهاجرينه واألنصار
سمم أعظمه في نلسي ِمن صدقي لرسوِل للِا صل ى للُا نعمة  قي  بعد أن هداني لإل

عليه وسل م أْن ال أكون كذهبُته، فأهلنه كما هلنه الذين كذهبوا، فإن  للاه قال للذين كذهبوا 
, فقال تبارذ وتعالى: ) سيهحِللونه باهلِل لكم إذا ،ين أنزل الو،ُي شر  ما قال أل،د 

َِ القوم اللاسقينفإن  ( إلى قوله: )انقلبُتم  (. للاه ال يهرضى عِن

 قال كعب: 

وكنا تخل لنا أي ها الامثُة )نحن الامثة( عن أمر أولئن الذين قهبل منهم رسوُل للِا صل ى 
للُا عليه وسل م ،ين ،للوا له، فبايعهم واستغلره لهم، وأرجأ رسوُل للِا صل ى للُا عليه 

نا ،تى قضى للُا فيه. ف (. وليس وعلى الامثِة الذين ُ ل لوابذلن قال للا: )وسل م أمره
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نا عمن ،لهف  الذي ذكر للُا مم ا  ل لنا عن الغزو، إن ما هو تخليله إيانا، وإرجاؤ  أمره
 له، واعتذر إليه، فقبل منه.

  )متلق عليه(.

*** 
 مم،ظة:

 فائدة لهذا الحديث. 37ذكر النووي 

*** 
  2015تشرين الااني  19الخميس 

 

 (118)التوبة  بْت بما ر،ُ  ضاقت عليهم األرُض  ۞

 .25راجع التوبة 

 تركيب قرآني.

 

 (118)التوبة وظنوا أن ال ملجأ من للا إال إليه  ۞

 ظنوا:
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 أيقنوا.

 

 (120)التوبة وال يرغبوا بأنلسهم عن نلسه  ۞

 لعل المعنى:

 وال يلضلوا أنلسهم عن نلسه.

 

 (120)التوبة المحسنين  ضيع أجره للا ال يُ  إن   ۞

 لم يقل:

 إن للا ال يضيع أجرهم.

 وصلهم بالمحسنين.

 

 (121)التوبة تب لهم وال يقععون وادي ا إال كُ  ۞

 ُكتب لهم ثوابه. -
 لهم به عمل صالح )انظر ا ية السابقة(. ُكتب -
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 (121 )التوبة يهعملون  كانوا ما أ،سنه  للاُ  ليهجزيهم ۞
 الحسن. على يهجزيهم وال األ،سن على للا يهجزيهم هل 
 ماذا. أم
 .16، واأل،قاف 35، والزمر 7، والعنكبو  38، والنور 97و 96وانظر: النحل  

رين.  هذ  ا ية وأماالها من ا يا  المذكورة أربكت الملس 

َّ، وللا أعلم.  وإني أرع أن التقدير: َّأ،سنه مم ا كاُنوا يهعملونه

الحسنة )الحسنا ( يضاعلها للا، واألعمال السيئة )السيئا ( ال والمعنى أن األعمال 
 يضاعلها. جزاء الحسنا  يضاعف، وجزاء السيئا  ال يضاعف.

 
 الملسرين: أقوال
 سكتوا. ملسرون: -

 على يهجزيهم ما كأ،سن عليه لهم جزاء   ذلن عملهم أجر مله للا كتب :العبري  -
 يعملونها. كانوا التي أعمالهم أ،سن

 :الرازي  -

 الجزاء. من باأل،سن أعمالهم أ،سن للا ليجزي 

 أعمالهم. من أ،سنُ  هو جزاء   يجزيهم
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، جزاء   له عملهم :،يان أبو -  أ،سُن. وجزاء   ،سن 

 ما بأ،سن للا ليجزيهم :التقدير الخافم. نزع على )أ،سن( انتصب :عاشور ابن -
 يعملون. كانوا

  
 مقتر،ان: معنيان

 األول: المعنى -

 التالي: التدرج  مل من سأبينه
. للاُ  ليجزيهم -  الاوابه

 عمران آل (ا  رة ثوابِ  وُ،ْسنه  الدنيا ثوابه  للاُ  فآتاهمُ ) الاواب ُ،ْسنه  للاُ  ليجزيهم -
 الدنيا. ثواب من أ،سنُ  ا  رة جزاءُ  أي: ،148

 الاواب. أ،سنه  للاُ  ليجزيهم -

  
 الااني: المعنى -

 يضاعف وال الحسنا  يضاعف للا ألن يعملون، كانوا مما بأ،سن للا ليجزيهم
 فم بالسيئةِ  جاء ومهن منها  ير   فله بالحسنةِ  جاء مهن) تعالى: قال السيئا .
 بالحسنة جاء من أي .84 القصص (يهعملونه  كانوا ما إال السيئا ِ  عِملوا الذين ُيْجزهع 
 يعملون. كانوا ما للا جزاهم بالسيئة جاء ومن يعملون، اكانو  ما أ،سن للا جزاهم
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 أ رع: آيا 
 .96 النحل (يهعملون  كانوا ما بأ،سنِ  أجرههم صبروا الذين ولنهجزين  )  -

 .97 النحل (يهعملون  كانوا ما بأ،سنِ  أجرههم ولنجزين هم)  -

 (يهعملون  كانوا الذي بأ،سنِ  أجرههم ويهجزيههم عملوا الذي أسوأ عنهم للاُ  ليكل ره )  -
 .35 الزمر

 الذي أ،سنه  ولنهجزين هم سيئاِتهم عنهم لنكل رن   الصالحا ِ  وعِملوا آمُنوا والذين)  -
 .7 العنكبو  (يهعملون  كانوا

 .16 األ،قاف (سيئاِتهم عن ونتجاوزُ  عملوا ما أ،سنه  عنهم نتقبلُ  الذين أولئن)  -

 .26 يونس (يادة  وز  الُحْسنهى أ،سُنوا ِلل ذينه )  -

***  
  12/10/2012 الجمعة

 
 (122 )التوبة الدين في ليتلقهوا طائلة منهم فرقة كل من نلر فلوال ۞

 ليتلقهوا:
 نلر. من على يعود هل الضمير

 بقي. من على أم
 (إليهم رجعوا إذا قومهم ولينذروا) لقوله: األول، هو الظاهر
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 (122)التوبة لعلهم يحذرون  ۞
 يحذرون أعداءهم.

 
 (123 التوبة) المتقين مع ۞
 للاه  أن   واعلُموا ِغلظة   فيكم وْليجُدوا الُكل ارِ  ِمنه  يهلونكم الذينه  قاِتُلوا آمُنوا الذينه  أي ها يا) 
 .123 التوبة (الُمت قينه  معه 
  
 يقل: لم

 ا ية(. معلع )انظر الُمؤمنين مع للا أن واعلموا      -

 معكم. للا أن واعلموا      -

  
 المتقين:

 ااسمم. في القتال آداب مخاللة يتقون  الذين هم

ا، تقتلوا ال ا وال امرأة، وال وليد   وال نخلة، تقربوا وال بصومعة، معتصم ا وال كبير ا، شيخ 
 إلخ. ... بناء   تهدموا وال شجرة، تقععوا

***  
 الملسرين: أقوال

 العبري:

 «.وُمعيُنه ات قا  مهنِ  ناصرُ  للا فإن   ... وِ لتمو  للاه  اتقيتمُ  إنِ »
*** 
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 البغوي:

 «.والنصرة بالعون  المتقين مع للا وأن»

 أقول:

 المتقين. يلسر لم

***  
 الرازي:

 المال طلب بسبب ال للا، تقوع  بسبب والقتال الجهاد على إقدامه يكون  أن المراد»
 «.والجا 

***  
 القرطبي:

 يلسرها. لم

*** 

 كاير: ابن

 «.وأطعتمو  اتقيتمو  إن معكم للا أن واعلموا »

*** 

 ،يان: أبو

 «.البسالة إظهار وال اللخر وال الغنيمة بقتاله يقصد ال»

***  
 الشوكاني:

  «.شيء له يقم لم معه للا كان ومهن عدوهم، على وتأييدهم لهم بالنصرة أي»
 أقول:
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 المتقين. يلسر لم

***  
 المنار:

 من ،الحرب في اتقاؤ  يجب ما وأهمها والنصر، بالمعونة وسننه أ،كامه مراعاة في»
 بالعلم ُتعرف والتي كتابه، في بي نها التي والغلب النصر أسباب في التقصير

 وترذ والنظام، والعاعة والابا ، والصبر قوة، من يستعاع ما كإعداد والتجارب،
 «.األسباب وراء فيما عليه والتوكل للا، ذكر وكارة واال تمف، التنازع

  
 أقول:

 ضي عته! ااطالة لكن الحرب، في اتقاؤ  يجب ما قوله: عند سيما ال األقرب، هو

***  
 عاشور: ابن

 «.بالجهاد األمر بامتاال ات قوا إنِ »

***  
   م3/12/2013 الامثاء

 
 (126)االتوبة ثم ال يتوبون وال هم يذ ك رون  ۞

 لعل التقدير:
 ال هم يتوبون وال هم يذ ك رون.

 رون:ك  يذ  
 يتذكرون.
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 .قراءةوفيه 
 

 (128 التوبة) عنتم ما عليه عزيز ۞
ُسول   جاءكم لقد)   رءوف   بالُمؤمنينه  عليكم ،هريص   عنتُّم ما عليهِ  عزيز   أنُلِسكم ِمن ره

 .128 التوبة سورة (ر،يم  
  

    المعنى: ليس
 إليه. محبب عنتكم

 السياض. مع ينسجم ال
  

 المعنى:
 تمام ا. العكس هو

 إليه. ومبغ م عليه شاض   عنتكم
  

    أنلسكم: من
 البشر. من -

 العرب. من -

  
 عزيز:
 شديد.
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 شاض.
 :المنار في قال
 «.عليكم شق   ما عليه شديد»

: . عز   قِويه
ز : أعز    قو ا . وعز 
. عليه: األمر عز    اشتد 
، كذا: تلعل أن علي   عز   . اشتد   شق 

 يوجد. يكاد فم قل   أو ندر الشيُء: عز   أ رع: معان ولللعل
 اقتصادي. مصعلح وهي الندرة. العز ة:
: عزيز فمن . علي   غال 
  

: بالمؤمنينه   رءوف 
. رءوف   األصل:  بالمؤمنينه

  
 ر،يم: رءوف
 وسلم. عليه للا صلى للا لرسول صلتان هنا هما
ا وهما  وجل. عز هلل صلتان أيض 
 .143 البقرة (ر،يم   لهرءوف   بالن اسِ  للاه  إن  )

***  
    م12/12/2013 الخميس
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 (129)التوبة  العظيمِ  العرشِ  وهو ربُّ  ۞

 العظيم:

 (.العرش( أم لر )العرش رب  هل هي صلة لر )

 .قراءتانفيها 

 قرأ: العظيُم.إذا كانت صلة للرب تُ 

 إذا كانت صلة للعرش تقرأ: العظيِم.

 الصلة تتبع الموصوف.
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 يونس﴾ سورة﴿
 

 (2 يونس) صدض قدم ۞
رِ )  مه  لهم أن   آمُنوا الذينه  وبش   .2 يونس (رب همْ  ِعنده  ِصدض   قهده
  

م : قهده  صدض 

 صدض. منزل      -

 صدض. سلف      -

 صدض. ثواب      -

 صدض. إيمان      -

 صالحة. أعماال        -

 الصالحة. األعمال على ،سن ا أجر ا      -

 وسلم. عليه للا صلى محمد شلاعة      -

  ير. قدم      -

 عالية. درجة      -

 رفيعة. منزلة      -
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 :الزمخشري  قال
 الجميلة المسعاة ُسم يت بالقدم والسبق السعي كان ولما رفيعة، ومنزلة وفضم   سابقة»

ا النعمة سميت كما قدم ا، والسابقة  «.باليد تععى ألنها يد 

  
 :البغوي  وقال
 «.الحصيد ،ب   الجامع، مسجد كقولن: نعته، وهو الصدض إلى القدم أضيف»

  
 :الرازي  وقال
 ال والسبق السعي أن المعاني هذ  على القدم للظ إطمض في السبب أن اعلم»

ا النعمة ُسم يت كما السبب، باسم المسب ب فُسم ي بالقدم، إال يحصل  تععى ألنها يد 
 «.باليد

  
 :،يان أبو وقال
 قوله: في اليمن وضا  أشار المعنى هذا إلى»

  
ررررررا ُ  لنه  ما         األجلِ  تقاربه  تهخشى ألسته            الغررزلِ  دائرررررمه  وض 

ل           والزللِ  الِعارررار يررررومه  ُينجيرررنه           قدم ا واتِخذْ  العرشِ  لذي صه

  
 :المنار في وقال
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 السبق ألن قدم ا سميت رفيعة، ومنزلة سابقة البيضاوي: قال والتقدم. السابقة القدم»
ا النعمة ُسم يت كما بها،  والتنبيه لتحققها، الصدض إلى وإضافتها باليد، تععى ألنها يد 
 «.نيةوال القول بصدض ينالونها إنما أنهم على

  
 :عاشور ابن وقال
 «.ضد  وفي واللضل الخير في فيكون  وسلهف، تقدم لما اسم القدم»

  
***  
 أ رع: آيا 

 .93 يونس (ِصدض   ُمبهوأه )
 .80 ااسراء (ِصدض   ُمخرجه  وأ ِرْجني ِصدض   ُمد له  أدِ ْلني رب   وُقلْ )
علنا)  .50 مريم (عِلي ا ِصدض   لسانه  لهم وجه
 .84 الشعراء (ا ِ رينه  في صدض   لسانه  لي واْجعلْ )
 .16 األ،قاف (ُيوعهدونه  كاُنوا الذي الصدضِ  وعده ) 
 .55 القمر (ُمقتِدر   مهلين   عنده  ِصدض   مهقعدِ  في)

***  
  م11/12/2013 األربعاء

 

 (5 يونس) منازل وقدر  ۞
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عله  الذي هو)  ر  نور ا والقمره  ِضياء   الشمسه  جه  السنينه  عدده  لتعلموا منازله  وقد 
  .5 يونس (والحسابه 

 يقل: لم

 واأليام. واألشهر السنين عدد لتعلموا -

 واأليام. األشهر و،ساب السنين عدد لتعلموا -

  

 قدر :

 فقي. القمر على يعود -

 ورسوله وللا) كقوله: ا  ر، عن أ،دهما بذكر اكتلى والقمر، الشمس على يعود -
 .62 التوبة (يرضو  أن أ،ق

  

 والحساب:

 (،واللتح للا نصر جاء إذا) كقوله: والساعا ، واأليام بالشهور السنين، و،ساب -
 وفتحه. أي:

 عموم ا. والحساب -
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 .96 األنعام (،سبانا والقمر والشمس)

  .12 ااسراء (والحسابه  السنينه  عدده  وِلتعلموا)

    أفهم: لم

 أفهم لم لكن ذاته، في ملهوم اب،والحس والسنين، العدد، ا ية: أللاظ من للظ كل
، موضع يبقى المعنى في الملسرون  قاله وما التركيب، هذا مقصود  ال وهم شن 

 تلسير! من قالو  ما في ثقتهم درجة يبي نون  وال عادتهم، غالب على بذلن يصر،ون 
. أم ظن هو هل  شن 

  

 للتقريب: محاولة

 ا ية. من أفهمه لم ما على الوقوف في تليد وهي

 السنين عد   قوله: فيصير السنين، عد   السنين: بعدد المقصود يكون  ربما أقول:
 الحساب. لللظ أنسب العد   بمعنى العدد ويكون  والحساب.

 لتعلموا أي: السنين، وعد   الحسابه  لتعلموا تقدير : وتأ ير، تقديم هناذ يكون  وربما
( إ،صاء إلى يوصلكم الذي الحساب  هذا من إليه تحتاجون  ما كل في السنين )عد 
 القبيل.
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 أي: الحساب، نتيجة بل الحساب، عملية ليس بالحساب المقصود يكون  أن ويمكن
 بمراد ! أعلم وللا المحسوب، بمعنى الحساب

 فعلم بالحساب، واأليام األشهر وربي بالعدد، السنين بربي قولهم للملسرين أسل م وال
( )أو العدد  بالوما تلسير ا إال تلسيرهم أرع  وما وا،د. بمعنى الحساب وعلم العد 

 والتركيب الللظ على مبني وغير دقيق، غير تلسير أنه يعني الشامية(! )بالعامية
ا! بعضهم يقل د وكل هم ندري! ال يقولوا: أال المهم بدقة!  بعض 

***  

 الملسرين: أقوال

 العبري:

 يقول: و،سابها. منها ُيستقبل ما انقضاء أو منها، يد ل ما د ول : (السنين عدد»)
 «.أيامها ساعا  و،ساب أيامها، وعدد السنين، أوقا  و،ساب

 أقول:

 ويصعب واأليام، األشهر أي السنين(: )كسور الكسور بالحساب: المقصود كأن
 قبوله.

 فكمهما والحساب، العدد بين يلصل لم أنه وهي مزي ة، العبري  تلسير في لكن
 السنين! من تلهم بل الحساب، من تلهم فم والساعا  واأليام األشهر وأما للسنين،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=10&ayano=5#docu
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*** 

 البغوي:

 واأليام الشهور ،ساب يعني: (والحساب) وانقضاءها، د ولها (السنين عدد لتعلموا»)
 «.والساعا 

 أقول:

 العبري. وبين بينه فرض  ال -

رون! وتبعه العبري! مزية فو   البغوي  تلسير لكن -  الملس 

***  

     الرازي:

د وإنما لهما، أنه األول: وجهان: فيه (وقدر ) قوله: في الضمير»  الضمير و، 
 إنما والحساب السنين عدد ألن ؛بالمعلوم اكتلاء   التانية معنى في فهو وإال لإليجاز،
 أن أ،قُّ  ورسوُله وللاُ ) تعالى: قوله ونظير  والقمر، الشمس بسير ُيعرف

 بسير ألن و،د ؛ القمر إلى راجع ا الضمير هذا يكون  أن والااني: ،62 التوبة (رضو ُ يُ 
 األهل ة، رؤية على مبني ة الشريعة في المعتبرة الشهور ألن وذلن الشهور، تعرف القمر
ة إن  ) تعالى: قال كما القمرية، السنة هي الشريعة في المعتبرة والسنة  عنده  الشهور عد 
َِ  في شهر ا عشره  اثنا للاِ   «.36 التوبة (للاِ  كتاِب

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=10&ayano=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1105&idfrom=2908&idto=2909&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1105&idfrom=2908&idto=2909&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1105&idfrom=2908&idto=2909&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1105&idfrom=2908&idto=2909&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1105&idfrom=2908&idto=2909&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1105&idfrom=2908&idto=2909&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1105&idfrom=2908&idto=2909&bookid=132&startno=1#docu
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 أقول:

 واأليام. واألشهر السنون  تعرف و)القمر( )الشمس( من كل   ِمن

 *** 

 القرطبي:

 «.الشهور و،ساب السنين عدد»

 أقول:

 وول ى! ا تصر القرطبي

***  

 ،يان: أبو

 يدري  ومن فقال: بجر  . أو أفبنصبه )الحساب(، عن عمرو أبو ُسئل األصمعي: قال»
 ُيعلم يكون  الحساب أن مقتضي ا يكون  إنما الجر   أن يريد انتهى. الحساب. عدد ما

 من األوقا  ،ساب والحساب عدد . منتهى ُيعلم أن يمكن ال والحساب عدد ،
 ُيضعر مما ذلن، وغير وااجارا  المعاش في به ُينتلع مما والليالي، واأليام األشهر

 التواريخ. معرفة إلى فيه

 المعامم ، عن بالحساب وكنى الشهور، عدد من السنين عدد بذكر اكتلى وقيل:
 «.الجمع إلى بها يشار وقد الوا،د، إلى بها يشار وذلن مخلوقه. إلى بذلن وااشارة

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13721
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13721
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13721
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 أقول:

 أعلم. وللا معبعية، أ عاء فيها ولعل األ يرة، الامثة الجمل أفهم لم

***  

 الشوكاني:

 الدينية المصالح من السنين بعدد العلم في فإن (:والحساب السنين عدد لتعلموا»)
 ال ما ذلن من لياليوال واأليام األشهر بحساب العلم وفي ُيحصى، ال ما والدنيوية
ر  الذي التقدير هذا ولوال يهخلى.  ما عرفوا وال بذلن، الناس يعلم لم سبحانه، للا قد 
  «.مصالحهم من كاير به يتعلق

 أقول:

 المعلوب! يلسر ولم الملسرين، تبع

***  

 المنار:

 عباداتكم لضبي واأليام، األشهر من األوقا  ،ساب )...( تعلموا أن ألجل أي»
 من األميين على لتعذ ر المشاهد النظام هذا فلوال والمدنية. والمالية الدينية ومعاممتكم

 إال ُيعلم ال فن الشمسية والشهور السنين ،ساب ألن بذلن؛ العلم والحضر البدو أهل
 وأشهر الصيام شهر والحضر للبدو العام ااسممي رعالش جعل ولذلن بالدراسة.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=10&ayano=5#docu
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 أ،د كل يعرفه الذي القمري  بالحساب ذلن وغير اايمء ومدة العمض وعدة الحل
 ولعبادتي الحضارة. بمد في إال يوجد يكاد ال فني علم على يتوقف فم بالمشاهدة،

 رب هم لمسلمون ا فيعبد اللصول، جميع في دورانهما وهي أ رع، ،كمة والحل الصيام
 االنتلاع من العلم أهل يمنع ال وهذا ومعتدلة. وباردة ،ار ة من األوقا   جميع في

 سورة في إليه أرشدهم وقد أ رع، فوائد وله الشمسي، بالحساب
 الليله  وجعلنا) ااسراء: سورة وفي،5 الر،من (ِبُحْسبان   والقمرُ  الشمُس ) الر،من:
ْونا آيتين والنهاره   رب كم ِمن فضم   لتبتغوا ُمْبِصرة   النهار آيةه  وجعلنا الليلِ  آيةه  فمحه
 الهيئة علم في ترغيب ا يا  هذ  وفي . 12 ااسراء (سابه والح السنينه  عدده  وِلتعلموا

 «.بإرشادها أجدادنا فيهما برع وقد الللكية، والجغرافية

 أقول:

 المنار. صا،ب أوافق ال

*** 

 عاشور: ابن

 )...(. عشر اثني باجتماع سنة كل بحصول السنين عدد أي»

. بمعنى )،سب( مصدر :والحساب  ولتعلموا أي: (،عدد) على مععوف وهو عد 
 واألشهر؛ األيام ،ساب به والمراد المعروف. والحساب أي للعهد، وتعريله الحساب.

 عدد معرفة على ا ية هذ  في اقتصر ولما بخصوصه. ُذكر قد السنين ،ساب ألن

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=10&ayano=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=10&ayano=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=10&ayano=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=10&ayano=5#docu
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 وألن قمرية، الشرعية السنة ألن القمر; ،ساب بالحساب: المراد أن تعي ن السنين
 اللصول. ،ساب وهو آ ر، ،ساب للشمس كان وإن القمر، على عائد (قدر ) ضمير
 «.96 األنعام (،سبانا والقمر والشمس) تعالى: قوله في تقدم وقد

 أقول:

 تعليق في غير  تبع ولكنه واللصول. السنين عدد التقدير: إن يقول: أن أراد كأنه
 بالحساب! واأليام األشهر

 أعلم. وللا هذا

***  

      م3/11/2014 ااثنين

 

 (5 يونس) والحساب السنين عدد ۞

ر ُ  ُنور ا والقمره  ِضياء   الشمسه  جعله  الذي هو)  (والحسابه  السنينه  عدده  ِلتهعلُموا مهنازله  وقدب
  .5 يونس

 والحساب:

 صلة له تكون  أن بد ال المعنى ألن كذلن ليس المعروف. العام بمعنا  هو هل -
م اللذين والقمر بالشمس  ا ية. في ذكرهما تقد 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=10&ayano=5#docu
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 أي: (،واللتحُ  للاِ  نصر   جاءه  إذا) تعالى: كقوله و،سابها. السنين عدد التقدير: هل -
 على هنا الحساب ،مل من بد فم وا،د، بمعنى سابوالح العد   ألن أعتقد ال وفتُحه.
 الملسرون. يذكر  لم التقدير وهذا آ ر. معنى

 واأليام. األشهر بالقمر: المتعلق الحساب المعنى: هل -

 مع ا. والقمر الشمس من بكل المتعلق الحساب المعنى: هل -

  

رنا   :قد 

 القمر. على يعود متصل ضمير الهاء -

 والقمر. الشمس من كل على يعود متصل ضمير الهاء -

***  

 :العبري  قال

 ن:وجهي ذلن في إن

ر ) قوله: في َّالهاءَّ تكون  أن :أ،دهما  انقضاء ُيعرف باألهل ة ألن    اصة، للقمر (وقد 
 بالشمس. ال والسنين، الشهور
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 وللاُ )  آ ر موضع في قال كما ا  ر، عن أ،دهما بذكر اكتلى يكون  أن :وا  ر
 .62 التوبة سورة (ُيرضو ُ  أن أ،قُّ  ورسوُلهُ 

***  

 :الرازي  وقال

ر ) :قوله في الضمير   وجهان: فيه (وقد 

د وإنما والقمر(، )الشمس لهما أنه :األول  معنى في فهو وإال لإليجاز، الضمير و، 
 والقمر، الشمس بسير ُيعرف إنما والحساب السنين عدد ألن بالمعلوم؛ اكتلاء   التانية
  ،62 التوبة (ُيرضو ُ  أن أ،قُّ  سوُلهُ ور  وللاُ ) تعالى: قوله ونظير 

 تعرف القمر بسير ألن و،د ؛ القمر إلى راجع ا الضمير هذا يكون  أن :والااني
 والسنة األهلة، رؤية على مبنية الشريعة في المعتبرة الشهور ألن وذلن الشهور،
ةه  إنب ) ى:تعال قال كما القمرية، السنة هي الشريعة في المعتبرة  اثنا للاِ  عنده  الشهورِ  ِعدِ 
   .36 توبةال (للاِ  كتابِ  في شهر ا عشره 

 كما منهما، لكل يقال: أن األدض والقمر، للشمس أي: لهماَّ، َّأنه الرازي: قول :أقول
 ذكر . ا تي الشوكاني نص في

***  
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 :،يان أبو وقال

 السنين عدد معرفة في المراعى هو ألنه و،د ؛ القمر( )على عليه الضمير عاد
 العرب. عند والحساب

 عدد معرفة في مصرفان أنهما بحسب مع ا يريدهما أن ويحتمل :ععية ابن وقال
 (ُيرضو ُ  أ،قُّأن ورسوُلهُ  وللاُ ) قال: كما أ،دهما بذكر اجتزأ لكنه والحساب، السنين
 .62 التوبة

 المعنى ولكن معبعي ا،  عأ فيه لعل مصرفان( أنهما )بحسب ععية: ابن قول :أقول
 ملهوم.

***  

 :الشوكاني وقال

 )...(. القمر إلى راجع الضمير

 قوله في قيل كما والقمر، الشمس من وا،د كل   إلى راجع الضمير إن وقيل:
وا لهو ا أو تجارة   رأوا وإذا) تعالى:   )...(. 11 الجمعة (إليها انلضُّ

رنا ُ  والقمره ) تعالى: قوله في كما و،د ، القمر إلى الضمير رجوع واألهولى:  قد 
 . 39 يس  (مهنازله 
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 :منازل

 )القرطبي(. والمحاض للنقصان ويومان منزال ، 28 الشهر: أيام عدد على

 ليالي انتهاء بعد وضوئه ِجرمه في نقص من القمر في ُيرع  ما مال اة، بميم المحاض:
  الوسيي(. )المعجم اكتماله

 :والحسابه 

. ولتعلموا أي:  الحسابه

  مجرور. ال منصوب فهو (.السنين) على: وليس (،عدد) على: مععوف أي:

 البغوي:

 واأليام الشهور ،ساب يعني: (والحساب) وانقضاءهها، د ولهها :السنين عدد
 والساعا .

***  

 كاير: ابن

   واألعوام. الشهور تعرف القمر وبسير األيام، تعرف فبالشمس

***  

 ،يان: أبو
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 المعاش في به ينتلع مما والليالي، واأليام األشهر من األوقا  ،ساب الحساب
 التواريخ. معرفة إلى فيه يضعر مما ذلن، وغير وااجارا 

 الشهور. عدد من السنين عدد بذكر اكتلى :وقيل

 المعامم . عن بالحساب وكن ى

***  

 عاشور: ابن

. بمعنى )،سب( مصدر الحساب:  ولتعلموا أي: )عدد(، على مععوف وهو عد 
.  ؛األيامواألشهر ،ساب به والمراد المعروف. والحساب أي للعهد، وتعريله الحسابه

 عدد معرفة على ا ية هذ  في اقتصر ولما بخصوصه. ُذكر قد السنين ،ساب ألن
 وألن قمرية، الشرعية السنة ألن القمر؛ ،ساب بالحساب المراد أن تعين السنين
 اللصول. ،ساب وهو آ ر، ،ساب للشمس كان وإن القمر، على عائد (قد ر ) ضمير
       .96 األنعام (والقمرهُ،سبان ا والشمسه ) تعالى: قوله في تقدم وقد

 
 رفق ذلن وفي السنة. ُتعرف األشهر معرفة ومن األشهر، ُتعرف الليالي معرفة فمن

 هذ  وفي الحضارة. أصل وهو أموالهم، ومعامم  وأسلارهم أمورهم ضبي في بالناس
  البشر. لىع بها للا أنعم نعمة التاريخ ضبي معرفة أن إلى إشارة ا ية

*** 
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 م8/10/2013 الامثاء

 

 (8 )يونس يكِسبون  كانوا بما ۞

 ااثم. من

 

          (10 يونس) سبحانن فيها دعواهم ۞

 رب   هللِ  الحمدُ  أنِ  دعواهم وآ رُ  سمم   فيها وتحيُتهم اللهم   ُسبحاننه  فيها دعواُهمْ ) 
  .10 يونس (العالمينه 

 دعواهم:

 دعواهم. أول التقدير: لعل

 (.دعواهم وآ رُ ) ا ية: آ ر قارن 

 التحميد. وآ ر  التسبيح أوله

  «.دعوع  و اتمة دعوع  لهم أن ذلن من تحصل» :عاشور ابن قال

 فيها:

 النعيم. جن ا  في



204 

  قبلها. ا ية انظر

 دعواهم:

 دعاؤهم.

 اللهم: سبحانن 

 الدعاء. وليس الاناء( )وهو الدعاء معلع أنه بهذا المراد لعل -

 الدعاء. لتكملة ،اجة ال أنه يراد وربما -

  

عهوا ما فيأتيهم اللهم، قالوا: الشيء أرادوا إذا» :سليان قال  «!به ده

  

 هلل: الحمد أن دعواهم وآ ر

 :أن

 تلسيرية. -

. الاقيلة: من مخللة -  أن 

. أنب  :قراءة في  الحمده

***  
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 الملسرين: أقوال

ه عليها، واعترض أقوالهم نقل ألنه بالرازي، أكتلي  وأقوالهم. قوله بين يجمع فنص 

 الرازي:

  وجهان: فيه (اللهم   سبحاننه »)

 
 طلب على عممة الذكر هذا جعلوا الجنة أهل إن يقول: من قول :األول الوجه

و  طير   بهم مر   إذا  جريل: ابن قال المشتهيا .  فُيؤتهون  (؛اللهم   سبحاننه ) قالوا: اشتهه
 (.العالمينه  رب   هللِ  الحمدُ ) قالوا: شهوتهم منه وانال فإذا به،

ام، الجن ة أهل بين علم (اللهم   سبحاننه ) قوله: الكلبي: وقال   من ذلن سمعوا فإذا والخد 
 يشتهون. بما أتهوهم قولهم

ا ضعيف عندي قولال هذا أن واعلم   وجو : من وبيانه ،جد 

 العالي الذكر هذا جعلوا الجنة أهل أن إلى يرجع الكمم هذا ،اصل أن :أ،دها
 الخساسة! غاية في وهذا والمنكو ، والمشروب المأكول طلب على عممة المقدس
 فإذا ،33 العور (يهشتهونه  مم ا ولحم) :الجنة أهل صلة في قال تعالى أنه :وثانيها
وا  إلى ة،اج بهم يكن لم وإذا العلب، إلى بهم ،اجة فم العيِر، ذلن أكله  اشتهه
 الكمم. هذا سقي فقد العلب،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1108&idfrom=2912&idto=2916&bookid=132&startno=2#docu
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1108&idfrom=2912&idto=2916&bookid=132&startno=2#docu
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  سيس   مهحمل   إلى العالي الشريف ظاهر  عن الكمم صرف يقتضي هذا أن :وثالاها 
 باطل. وهذا به، لل لظ إشعار ال

   
 للا بتقديس الجنة أهل اشتغال المراد نقول: أن ا ية هذ  تأويل في الااني الوجه
 به وابتهاجهم الذكر هذا في سعادتهم أن ألجل عليه، والاناء وتمجيد  سبحانه
 ال الذي الصحيح هو القول وهذا منه. إال يحصل ال ،الهم وكمال به، وسرورهم

 وجو : ا ية فلي التقدير هذا على ثم عنه. محيد

 هذ  أول في ذكر كما العظيم، بالاواب المتقين وعد تعالى إنه القاضي: قال :أ،دها
ِمُلوا مُنواآ الذينه  ليجزيه ) قوله: من السورة الحا ِ  وعه  د ل فإذا ،4 يونس (بالِقسيِ  الص 
 في صادق ا كان تعالى للا أن عرفوا العظيمة، النعم تلن ووجدوا الجن ةه، الجن ةِ  أهل
 في الخلف عن نسبحن أي: (،اللهم   سبحاننه ) قالوا: هذا فعند النعم، بتلن إياهم وعد 
 القول. في والكذب الوعد

 
 استسعاُدهم واألولياء، األنبياء درجا  هايةون السعداء، سعادة غاية نقول: أن :وثانيها
 )...(. الجمل معارف بمراتب

  
بين الممئكة أن :وثالاها  الذكر، بهذا مشتغلين السمم عليه آدم تخليق قبل كانوا المقر 

ُس  بحمِدذه  ُنسب حُ  ونحنُ  ) قالوا: أنهم ترع  أال  ألهمه  سبحانه فالحق .30 البقرة (لن ونقد 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1108&idfrom=2912&idto=2916&bookid=132&startno=2#docu
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 أتى الذي أن على ذلن ليدل   والتحميد، تسبيحال بهذا أتهوا ،تى آدم، أوالد من السعداء
 السعداء به أتى بعينه هو العالي، الذكر من العالم  لق قبل المقر بون، الممئكة به
 هذا على مشتمم   الذكر هذا كان ولما العالهم. انقراض بعد السمم، عليه آدم أوالد من

مه  ال العالي، الشرف  كب ر إذا المصل ي فإن مة،الص أول في بقراءته الرواية جاء  جره
، اللهم   َّسبحاننه  قال: ، تبارذه  وبحمدذه ، وتعالى اسُمنه َّ إلهه  وال جد ذه  «.غيرذه

 :وتصحيح تعليق

 أعلم. وللا تزي د، من يخلو ال قد اعتراضه لكن وجه، الرازي  لرأي -

 تأ ِ  لم النحل وآية العور، آية بدل (يشتُهونه  ما ولهم) :57 النحل آية الرازي  نقل -
 وما الشرذ! أهل صلة سياض في جاء  العكس على بل الجنة، أهل صلة سياض في
 الصحيح. هو أعم  ُذكر

 النحل: آية 

 (.يهشتُهونه  ما ولهم ُسْبحانههُ  البنا ِ  هللِ  ويهجعلونه )

 *** 

 م6/12/2013 الجمعة

  

 )يونس المجرمين القوم نجزي  كذلن ... ظلموا لما قبلكم من القرون  أهلكنا ولقد ۞
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13) 

 يقل: لم

 الظالمين. القوم

 آ ر. بوصف وصلهم
 

 (15)يونس  مناقشة تلسير الشعراوي  ائت بقرآن غير هذا أو بدله ۞

 ا ية:
ْلُه وإذا ُتتلى عليهم آياُتنا بينا   قاله الذينه ال يرجونه لقاءنا ائِت ) بقرآن  غيِر هذا أو بد 

ى إلي   لهه ِمن تلقاِء نلسي إْن أتبُع إال ما ُيو،ه  .15( يونس ُقْل ما يكوُن لي أْن ُأبد 

 هذا تلسير :
 قال الشعراوي:

ْيِر ههٰرذهآهم هنا يعلبون طلبين: ) ْلهُ (، )ٱْئِت ِبُقْرآن  غه  (.أهْو بهدِ 
المتكلم هو للا سبحانه، لذلن فم تلهم أن أي: يعلبون غير القرآن. ولنلحظ أن 

 القولين متساويان.
ْلهُ ) ْيِر ههٰرذهآ أهْو بهدِ    ( هما طلبان:ٱْئِت ِبُقْرآن  غه

  العلب األول: أنهم يعلبون قرآنا  غير الذي نزل.
  والعلب الااني: أنهم يريدون تبديل آية مكان آية.
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، وكذلن ا يا  التي تتوعدهم بسوء وهم قد طلبوا ،ذف ا يا  التي تهزأ باألصنام
 المصير.

ويأتي جواب من للا سبحانه على شق  وا،د مما طلبو ، وهو المعلب الااني، ويقول 
لهُه ِمن ِتْلقهآِء نهْلِسيۤ سبحانه: ) (، ولم يرد  الحق سبحانه على ُقْل مها يهُكوُن ِلۤي أهْن ُأبهدِ 
ْيِر ههٰرذهآقولهم: ) كان مقياس الجواب أن يقول: َّما يكون لي أن آتي (. و ٱْئِت ِبُقْرآن  غه

ْلهُ بقرآن غير هذا أو أبدلهَّ، لكنه اكتلى بالرد  على المعلب الااني ) (، ألن أهْو بهدِ 
ااتيان بقرآن يتعلب تغييرا  للكل. ولكن التبديل هو األمر السهل. وقد نلى األسهل؛ 

 ليسلِ موا أن طلب األصعب منلي بعبيعته.
لهُه ِمن ِتْلقهآِء بحانه لرسوله صلى للا عليه وسلم: )وأمر الحق س ُقْل مها يهُكوُن ِلۤي أهْن ُأبهدِ 

  (.نهْلِسيۤ 
أي أن أمر التبديل وارد، لكنه ليس من عند رسول للا صلى للا عليه وسلم. بل بأمر 

 من للا سبحانه وتعالى، إنما أمر ااتيان بقرآن غير هذا ليس واردا .
 وارد شرط أال يكون من الرسول صلى للا عليه وسلم. إذن: فالتبديل

*** 
 تعليق:

ْيِر ههٰرذهآ) - ْلهُ (، )ٱْئِت ِبُقْرآن  غه (. قال الشعراوي: َّالمتكلم هو للا فم تلهم أن أهْو بهدِ 
القولين متساويانَّ. أقول: لم يبي ن الشعراوي كيف هما غير متساويين، بل قال على 

م والنقل عن  الملسرين أن التغيير بتعلق بالقرآن كله، والتبديل يتعلق بآية سبيل التحك 
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 منه! سأبي ن هذا في تلسيري.
قوله: َّالتبديل هو األمر السهل. وقد نلى األسهل؛ ليسلِ موا أن طلب األصعب  -

 منلي بعبيعتهَّ منقول عن الرازي.

*** 

 وهذا تلسيري:
ا ية أن يكون التبديل  التغيير والتبديل في األصل بمعنى وا،د، لكن يحسن في

 بمعنى آ ر.
ْلهأرع أن ) ْل فيه.بد   ( بمعنى: بد 

 وهذا غير موجود عند الملسرين.
لههاكتلى بقوله: ) (، ألنه إذا لم يكن له أْن يبد ل، فمن باب أولى أن ما يكوُن لي أْن أبد 

 ال يكون له أْن يغي ر!
ا(.  وهذا موجود عند الملسرين )الرازي  صوص 

*** 
 أقوال الملسرين:

 الرازي:
  طلبوا من رسول للا صلى للا عليه وسلم أ،د أمرين على البدل:»

  فاألول: أن يأتيهم بقرآن غير هذا القرآن.
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  والااني: أن يبدل هذا القرآن.
وفيه إشكال؛ ألنه إذا بدل هذا القرآن بغير ، فقد أتى بقرآن غير هذا القرآن، وإذا كان 

ا.كذلن كان كل وا،د م   نهما شيئ ا وا،د 
ا مما يدل على أن كل وا،د منهما هو عين ا  ر أنه عليه الصمة والسمم  وأيض 
اقتصر في الجواب على نلي أ،دهما، وهو قوله: )ما يكون لي أن أبدله من تلقاء 

  نلسي(.
وإذا ثبت أن كل وا،د من هذين األمرين هو نلس ا  ر، كان إلقاء الللظ على 

 يير فيه باطم .الترديد والتخ
والجواب: أن أ،د األمرين غير ا  ر، فااتيان بكتاب آ ر، ال على ترتيب هذا 

القرآن وال على نظمه، يكون إتيان ا بقرآن آ ر، وأما إذا أتى بهذا القرآن إال أنه وضع 
مكان ذم  بعم األشياء مد،ها، ومكان آية ر،مة آية عذاب، كان هذا تبديم ، أو 

بقرآن غير هذا هو أن يأتيهم بكتاب آ ر سوع هذا الكتاب، مع كون  نقول: ااتيان
 هذا الكتاب باقي ا بحاله، والتبديل هو أن يغير هذا الكتاب.

وأما قوله: إنه اكتلى في الجواب على نلي أ،د القسمين قلنا: الجواب المذكور عن 
كتلاء بذكر أ،د القسمين هو عين الجواب عن القسم الااني. وإذا كان كذلن وقع اال

أ،دهما عن ذكر الااني. وإنما قلنا: الجواب عن أ،د القسمين عين الجواب عن 
  الااني لوجهين:

: أنه عليه الصمة والسمم لما بي ن أنه ال يجوز أن يبدله من تلقاء نلسه، ألنه األول
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وارد من للا تعالى وال يقدر على ماله، كما ال يقدر سائر العرب على ماله، فكان 
يه لهم بمال هذا القرآن، فقد دل هم بذلن ذ لن متقرر ا في نلوسهم بسبب ما تقدم من تحد 

  على أنه ال يتمكن من قرآن غير هذا.
: أن التبديل أقرب إلى اامكان من المجيء بقرآن غير هذا القرآن، فجوابه عن والااني

  األسهل يكون جواب ا عن األصعب.
تيان بقرآن غير هذا القرآن وبين تبديل هذا ومن الناس من قال: ال فرض بين اا

 «.القرآن

*** 
  أبو ،يان:

لما كان ااتيان بقرآن غير هذا غير مقدور لإلنسان لم يحتل إلى نليه، ونلي ما هو »
 «.مقدور لإلنسان، وإن كان مستحيم  ذلن في ،قه صلى للا عليه وسلم

*** 
  الشوكاني:

بديل؛ ألنه الذي يمكنه لو كان ذلن جائز ا، نلى عن نلسه أ،د القسمين، وهو الت»
بخمف القسم ا  ر وهو ااتيان بقرآن آ ر، فإن ذلن ليس في وسعه وال يقدر 

  «.عليه
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*** 
  2015أيلول  7ااثنين 

 

 (17)يونس للح المجرمون ... إنه ال يُ ن افترع على للا مم   فمن أظلمُ  ۞

 لم يقل:

 ال ُيللح الظالمون.

 آ ر.وصلهم بوصف 

 

 (19)يونس ضي بينهم من ربن لقُ  سبقْت  ولوال كلمة   ۞

 كلمة:

 تأ يرهم إلى يوم القيامة.

 

 (20)يونس هلل  إنما الغيبُ  فقلْ  ۞

 .20( يونس إنما الغيُب هلل ويقولون لوال ُأنزل عليه آية  ِمن رب ه فقلْ )



214 

 لم يقل:

  أنزلت.

 والتأنيث.: مؤنث مجازي يجوز فيه التذكير آية

 لم يقل:

 قْل إنما.

 لعل التقدير:

 إذا قالوا ... فقْل.

 

 (21)يونس قِل للُا أسرُع مكر ا في آياتنا  إذا لهم مكر   ۞

 مكر للا مكر على سبيل المشاكلة أو الجزاء.

 يعاقبهم على مكرهم.

 

ْينه  لناللُ  في كنتم إذا ،تى ۞ ره  (22 يونس) بهم وجه
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 الللن:

 السلن. أو السلينة

 والجمع. الملرد تعني

ينه ) بدليل: الجمع، تعني ا ية وفي ره   (.وجه

 يقل: لم

ينه  ره  بكم. وجه

 صيغة إلى المخاطب صيغة )من التلا  البديع: علم مصعلحا  ،سب وهذا
 الغائب(.

 القارئ. أو السامع تنشيي لملتلا  العامة الوظائف من يكون  وقد

 يشعرهم وأن بالذم، المشركين يخص   أن وهي  اصة، يلةوظ الموضع هذا في له لكن
 إليها! االنتقال جرع  التي الغائب صيغة هنا تليدانه ما وهما والتبعيد، بالمقت

***  

 الملسرين: أقوال

 الرازي:

ْيبة. إلى الخعاب من الكمم صرف في اللائدة ما»  الغه
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 وجو : فيه الجواب:

 لغيرهم ،الهم يذكر تعالى كأنه المبالغة، هو المقصود َّالكشافَّ: صا،ب قال :األول
  والتقبيح. اانكار مزيد منهم ويستدعي منها، لتعجيبهم

 الرسول سانل على هي لعباد ، تعالى مخاطبته إن الُجب ائي: علي أبو قال :الااني
 مقام الغائب أقام من وكل الغائب. عن الخبر بمنزلة فهي والسمم، الصمة عليه

 الغائب. إلى أ رع  مر ة يرد   أن منه ،سن المخاطب

 إلى الغهيبة للظ من الكمم في االنتقال أن الحال، في بالبال  عر الذي وهو :الاالث
 للظ من االنتقال وهو ضد  ، اوأم وااكرام. التقرب مزيد على يدل   الحضور، للظ

 والتبعيد. المقت على يدل   فإنه الغيبة، للظ إلى الحضور

. رب   هللِ  الحمدُ ) قوله: فإن   اللاتحة، سورة في فكما األول أما  الر،منِ  العالمينه
 وإي اذه  نعُبدُ  إي اذه ) قوله: إلى منها انتقل ثم الغيبة، مقام كله  3-2 اللاتحة (الر،يم
 مقام إلى الغهيبة مقام من انتقل كأنه العبد أن على يدل وهذا .5 اللاتحة  (نستعينُ 

 العالمين. رب   من القرب مالوك الدرجة، علو   يوجب وهو الحضور،

  عاب (الُللنِ  في كنُتم إذا ،تى) قوله: ألن ا ية؛ هذ  في فكما الااني وأما
ينه ) وقوله: لحضور،ا  مقام إلى الحضور مقام من انتقل فهاهنا الغهيبة، مقام (بهم وجره

 كان مهن ألن هؤالء؛ بحال المئق وهو العرد،و  والتبعيد المقت على يدل   وذلن الغهيبة،
 «.ذكرنا  ما به المئق كان بالكلران، إليه تعالى للا إ،سانه  يقابل أنه صلته

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13980
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1119&idfrom=2928&idto=2930&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1119&idfrom=2928&idto=2930&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1119&idfrom=2928&idto=2930&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1119&idfrom=2928&idto=2930&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1119&idfrom=2928&idto=2930&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1119&idfrom=2928&idto=2930&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1119&idfrom=2928&idto=2930&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1119&idfrom=2928&idto=2930&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1119&idfrom=2928&idto=2930&bookid=132&startno=1#docu
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*** 
 القرطبي:

ْينه ) قوله:» ره  العرب وأشعار القرآن في وهو الغهيبة، إلى الخعاب من  روج (بهم وجه
 )...(. كاير

 المواجهة للظ إلى الغهْيبة  عاب من يرجع أن اللغة في جائز األنباري: ابن قال
 وكانه  جزاء   لكم كانه  هذا إن   طههور ا شراب ا ربُّهم وسقاهم) تعالى: للا قال بالخعاب.

  .«الهاء من الكاف فأبدل ،(مشكور ا سعُيكم

*** 

 الشوكاني:

ْيبة مقام إلى الخعاب مقام من االنتقال الرازي: قال »  المهقت دليل المقام هذا في الغه
 «.والتقريب الرضا دليل 5 اللاتحة (نعُبدُ  إياذه ) قوله: في ذلن عكس أن كما والتبعيد،

***  

 المنار:

 كما فائدته، الغهيبة، إلى الخعاب عن التلا  (بهم) قوله: في»
بهم ،الهم لغيرهم يذكر كأنه المبالغة، الزمخشري: قال  منهم ويستدعي منها، ليعج 

 يكون  ِلما بها وفر،وا النعمة، كلر من ذلن بعد به وصلهم ِلما لها، والتقبيح اانكار

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1702&idto=1702&bk_no=48&ID=1128#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1702&idto=1702&bk_no=48&ID=1128#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=10&ayano=22#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
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 بمنظر  والتمتع البحر ُدوار من واألمن واالنتعاش الرا،ة من الحالة هذ  في لهم
 «.العليل الهواء ذلن في الجميل،

*** 

 عاشور: ابن

 بضمائر جاء  النعمة ذكر بصدد كانت لم ا أن ها ا ية في األسلوب بديع من
 وقع الضر اء ذكر إلى لمنتقال تهيأ  فلم ا السامعين، لجميع الصالحة الخعاب
ْيبة، ضمير إلى الخعاب ضمائر من االنتقال  إلى يخل صه بما األسلوب لتلوين الغه
ينه ) فقال: المشركين، يخص   ما إلى اافضاء  أي: ،االلتلا  طريقة على (بهم وجره
ْينه  ره  هم إذا أنجاهم فلم ا) قال أن إلى لللريقين جامعة الضمائر أجريت وهكذا بكم. وجه
 ضمير فتمح م المؤمنين، ِشيهم من ليس هذا فإن   ،(الحق   ِبغير األرضِ  في يهبغونه 
 بغير األرض في يبغون  الذين عدا مهن الخبر من أ رج فقد للمشركين، هذا الغهيبة
 يشمل ال الحق بغير األرض في يبغون  الذين ألن القرينة؛ على تعويم   ق،الح

 المسلمين.

 الرمز. بعريق كالتخصيص وهو المعاني، أهل عليه ينب ه لم االلتلا  من ضرب وهذا

 الغهْيبة ضمائر في الغهْيبة إلى الخعاب من االلتلا  أمالة من ا ية هذ  ُعد   وقد
 الغهْيبة ضمائر وجعل للمشركين، الخعاب ضمائر جعل على بناء   ،للكشاف تبع ا كل ها
ا، لهم ْوُته وما أيض   أليق. أنا نهحه

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=10&ayano=22#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=10&ayano=22#docu
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ْيبة بضمير ااتيان وابتدئ ْينه ) قوله: عند النعمة ذكر آ ر من الغه ره  بريح   بهم وجه
 ،ال في فجأة   العاصلة مجيء أن إلى ولإلشارة شملتهم، النعمة بأن للتصريح (طي بة  
 (.مكان   كل   ِمن الموجُ  وجاءهمُ ) لقوله: تمهيد فهو وتخويلهم. ابتمؤهم منه مراد   اللر 

 أقول:

ْوُته َّوما قوله:  غير قوله وكان القول، بهذا انلرد بأنه منه نلهم أال يجب أليقَّ أنا نهحه
ْوُتهَّ بدل: َّا ترتهَّ قال: ولو مسبوض!  أليق! لكان َّنهحه

*** 
 السيوطي:

 االلتلا : أنواع عن ،دياه بمناسبة قال

ْيبة: إلى الخعاب من مااله» ينه  الُللنِ  في كنُتم إذا ،تى) الغه  ،22  يونس  (بهم وجره
 )بكم(. واألصل:

 إذ وفعلهم؛ كلرهم من التعج ب م،لغيره ،الهم ،كاية إلى  عابهم عن العدول ونكتة
 اللائدة. تلن للاتت  عابهم على استمر   لو

ي ُركم الذي هو) بدليل: وكافرهم مؤمنهم الن اس مع كان أوال   الخعاب ألن   وقيل:  في ُيسه
 األول عن فالتلت للجميع، الذم   للزم بكم( )وجرين قال: فلو ،22 يونس  (والبحر البر  

 من عدوال   ا ية، آ ر في عنهم ذكر  ما شأنهم الذين بهؤالء ا تصاصه إلى ةلإلشار 
. إلى العام   الخعاب  الخاص 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=10&ayano=22#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=10&ayano=22#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=68&ID=349&idfrom=364&idto=409&bookid=68&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=68&ID=349&idfrom=364&idto=409&bookid=68&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=68&ID=349&idfrom=364&idto=409&bookid=68&startno=1#docu
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 أوله الخعاب أن وهو ذلن؛ عكس توجيهه في السلف بعم عن ورأيتُ  قلت:  
 في قال أنهأسلم، بن زيد بن الر،من عبد عن ،اتم، أبي ابن أ رج عام. وآ ر   اص
ينه  الُللنِ  في كنُتم إذا ،تى) قوله:  ثم عنهم، الحديث ذكر قال: ،22 يونس  (بهم وجره
ينه  يقل: ولم غيرهم، عن ،دث ينه  وغيرهم، يجمعهم أن قصد ألنه بكم(؛ )وجره  وجره
 الخلق. من وغيرهم بهؤالء

 يدأب التي اللعيلة المعاني على أوقلهم كان ما السلف در   فلله عبارته، هذ 
 ،ول يهحوموا أن غايُتهم ثم أعمارهم، فيها وُيلنون  طويم ، زمان ا فيها المتأ  رون 

 !الِحمهى

ا توجيهه في ُذكر ومما   وغلبة الهمذ  افوا أنهم إال ،ضروا، الركوب وقت أنهم أيض 
 وأِمنوا السلن، تشتهي بما الريا  جر  لم ا ثم الحاضرين،  عابه  فخاطبهم الريا ،
 عن قلبه غاب أِمن إذا أنه اانسان عادة على كان، كما ،ضورهم يبقه  لم الهمذ
 «.صوفية إشارة وهذ  الغهيبة، بصيغة للا ذكرهم غابوا فلم ا رب ه،

 القرآن(. بدائع في ،58 النوع )ااتقان،

***  

 تعليق:

 بأنه عنه، التهمة دفع ويحاول بالنقل، اهتمامه يبرر السيوطي أن يليد الملون  النص
 السلف كلانا وقد البحث. في أعمارنا نلني لماذا كان! مما أ،سن باامكان ليس

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16328
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16327
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=68&ID=349&idfrom=364&idto=409&bookid=68&startno=1#docu
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 نقترب أن نستعيعه ما غاية أتوا، مما بأ،سن نأتي فلن بحانا مهما إننا ثم مؤنته!
 ،ماهم! ،ول ونحوم منهم

***  

 م24/10/2014 عةالجم

 

 (22 يونس) بهم وجرين الللن في كنتم إذا ،تى ۞

 ،ذف. أم التلا 

ْينه  الُلْلنِ  في كنُتم إذا ،تى والبحر البر   في ُيسي ركم الذي هو) ره  طي بة   بريح   بهم وجه
 بهم ُأ،ييه  أن هم وظنُّوا مكان   كل   ِمن الموجُ  وجاءهمُ  عاصف   ريح   جاءْتها بها وفر،وا
  .22 يونس (الشاكرينه  ِمن لنكونن   هذ  ِمن أنجيتنا لئنْ  الدينه  له ُمخلصينه  للا دعهوا

 يقل: لم

 بهم. وجرْ  

 بهم: وجرين

 بالملرد. وليس بالجمع الُللن أن على يدل

 والجمع. الملرد على تعلق وهي
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 يقل: لم 

 عاصف. ريح و،اءتهن

 الجمع. على الللن، جاء  :جاءتها

 يقل: لم 

  أنجانا. لئن

 يقل: مل

  بكم. وجرين الللن في كنتم إذا ،تى

 االلتلا . من هذا هل

 في كما انسيابي ا وليس صادم ا، االلتلا  يجعل االلتلا  من بأنه هنا القول أن أرع 
 االلتلا ! وليس الحذف أنه فوجد  آ ر سبب عن بحات ولهذا األ رع، الحاال 

 أعلم. وللا

 ،يان. أبي نص في سيرد الذي ععية ابن قول معنى هذا ولعل

 التقدير:

 بهم. وجرين فيها وكانوا الللن، في كنتم إذا ،تى
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 لما لكن الاانية، اللئة عن للكمم األولى اللئة عن الكمم عن )التلا ( عدول فهنا
 )راجع فيهاَّ َّوكانوا عبارة: كانت فلو االلتلا . على الحذف غل بنا الحذف على اعتمد
 التلا  ال بعدها وما (بهم وجرين) عبارة: لكانت محذوفة غير مذكورة ا ية( تقدير
 فيها.

 كل (،دعوا  ... بهم أ،يي ... وظنوا ... الموج و،اءهم ... وفر،وا) قوله: ال،ظْ 
 (.بهم وجرين) الاانية: اللئة في لقوله متابعة هذا

 دعوتم. ... بكم أ،يي ... وظننتم ... الموج  وجاءكم ... وفر،تم يقل: فلم

*** 

 الملسرين: أقوال

 غموض. وفيه قاله ما نقلوا الزمخشري  بعد جاءوا الذين الملسرين كل

 العبري:

ْينه ») ره  )...(. بالناس الللن وجر  يعني: (بهم وجه

ينه ) قال: ره  عن الخبر إلى عاد ثم فخاطب، (ُيسي ركم الذي هو) قال: وقد (،بهم وجه
 هذا في إعادته عن أغنى بما الكتاب، من موضع غير في ذلن بينتُ  وقد الغائب.
 «.الموضع

*** 
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 البغوي:

  «.الخبر إلى الخعاب من رجع ،بالناس السلن جر  يعني: (بهم وجرين»)

*** 

 الرازي:

 الغيبة. إلى الخعاب من الكمم صرف في اللائدة ما»

 وجو : فيه الجواب:

 لغيرهم ،الهم يذكر تعالى كأنه المبالغة، هو المقصود َّ:الكشافَّ صا،ب قال :األول
 والتقبيح. اانكار مزيد منهم ويستدعي منها، لتعجيبهم

 عليه الرسول لسان على هي لعباد  تعالى مخاطبته إن الجب ائي: علي أبو قال :الااني
 المخاطب مقام الغائب أقام من وكل الغائب. عن الخبر بمنزلة فهي والسمم، الصمة
 الغائب. إلى أ رع  مرة يرد   أن منه ،سن

 إلى الغيبة للظ من الكمم في االنتقال أن الحال، في بالبال  عر الذي وهو :الاالث
 للظ من االنتقال وهو ضد  وأما وااكرام. التقرب مزيد على يدل   فإنه الحضور للظ

 هؤالء، بحال المئق وهو )...(. والتبعيد المقت على يدل   الغيبة، للظ إلى الحضور
 ما به المئق كان بالكلران، إليه تعالى للا إ،سان يقابل أنه تهصل كان من ألن

 «.ذكرنا 
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 أقول:

 العامة بوظيلته االكتلاء وليس له،  اصة وظيلة عن سؤال االلتلا  فائدة عن السؤال
   السامع. أو القارئ  تنشيي هي التي

***  

 القرطبي:

 العرب وأشعار القرآن في وهو الغيبة، إلى الخعاب من  روج (:بهم وجرين)« 
 «.كاير

***  

 ،يان: أبو

 في تقدم كما الللن إذ الجمع، معنى على (،الللن) على عائد (وجرين) في الضمير»
ا يكون  البقرة سورة  الللن. في الكائنين على عائد (بهم) في: والضمير وجمع ا. ملرد 
 الخعاب من الكمم صرف فائدةو  غيبة. إلى  عاب من  روج هو إذ التلا ، وهو
 منها، ليعجبهم ،الهم لغيرهم يذكر كأنه المبالغة،  :الزمخشري  قال الغيبة إلى

 انتهى. والتقبيح، اانكار منهم ويستدعي

 في ُيسي ركم الذي هو) قوله: أن هي هنا االلتلا  ،كمة أن أعلم، وللا يظهر، والذي
 والبحر البر في ي رون والمس للمخاطبين، نعمة وإظهار امتنان فيه  عاب (والبحر البر

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=279&idfrom=1075&idto=1091&bookid=62&startno=13#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=279&idfrom=1075&idto=1091&bookid=62&startno=13#docu


226 

 الشكر، على الصالح ليستديم بذلن  عابهم فحسن شامل، والخعاب وكلار، مؤمنون 
 أن إلى آ رها في األمر آل ،الة، ذكر  فلم ا فيرجع. النعمة هذ  يتذكر العالح ولعل

، بغير األرض في باغ   هو بها الملتبس  ال ،تى الغيبة، إلى الخعاب عن عدل الحق 
 البغي. آ رها التي الحالة هذ  مال بصدور يخاطبون  ن المؤمنو  يكون 

 كنتم) قوله: ألن ذلن و،سن الغيبة، إلى الحضور من  روج (بهم) :ععية ابن وقال
 فكأنه انتهى، السلن في بعضكم ،صل إذا ،تى المعقول، بالمعنى هو (الللن في
ا قد ر  بحر   في كظُلما    أو) تعالى: كقوله فيصير عليه، الضمير يعاد غائب ا ملرد 
 يكون  فم غائب، ماس على غائب ا الضمير فعاد ظلما ، كذي أو أي: (يغشا  ُلج ي
 «.االلتلا  باب من ذلن

*** 

 الشوكاني:

 )...(. عليها بالراكبين أي (:بهم) السلن. أي: (:وجرين»)

 فيه اللائدة جعل الغيبة، إلى الخعاب من التلا  (بهم وجرين) قوله: وفي
 «.المبالغة الكشاف صا،ب

*** 
 المنار:
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 أي طيبة، ريح بسبب فيها بمن الللن هذ  وجر  أي: (طيبة بريح بهم وجرين»)
 إلى الخعاب عن التلا  (بهم) قوله: وفي )...(. سيرهم جهة في لهم مواتية ر اء
 منها، ليعجبهم ،الهم لغيرهم يذكر كأنه المبالغة، :الزمخشري  قال كما ،فائدته الغيبة،

 «.النعمة كلر من ذلن بعد به لهموص لما لها، والتقبيح اانكار منهم ويستدعي

***  

 عاشور: ابن

 بضمائر جاء  النعمة ذكر بصدد كانت لم ا أنها ا ية في األسلوب بديع من»
 وقع الضر اء ذكر إلى لمنتقال تهيأ  فلم ا السامعين، لجميع الصالحة الخعاب
 إلى يخلصه بما األسلوب لتلوين الغيبة، ضمير إلى الخعاب ضمائر من االنتقال
ْينه ) فقال: المشركين، يخص   ما إلى اافضاء  أي: ،االلتلا طريقة على (بهم وجره
 بكم. وجرين

 في يبغون  هم إذا أنجاهم فلم ا) قال: أن إلى لللريقين جامعة الضمائر أجريت وهكذا
 هذا الغيبة ضمير فتمح م المؤمنين، شيم من ليس هذا فإن (الحق   بغير األرض

 تعويم   الحق، بغير األرض في يبغون  الذين عدا من الخبر من أ رج فقد للمشركين،
 المسلمين. يشمل ال الحق بغير األرض في يبغون  الذين ألن القرينة، على

 الرمز. بعريق كالتخصيص وهو ،المعاني أهل عليه ينبه لم االلتلا  من ضرب وهذا
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ْ   وقد  الغيبة ضمائر في الغيبة إلى الخعاب من االلتلا  أمالة من ا ية هذ  ُعد 
 الغيبة ضمائر وجعل للمشركين، الخعاب ضمائر جعل على بناء   ،للكشاف تبع ا كلها
ا، لهم  .أليق اأن نحوته وما أيض 

 بريح بهم وجرين) قوله: عند النعمة ذكر آ ر من الغيبة بضمير ااتيان وابتدئ
 ،ال في فجأة، العاصلة مجيء أن إلى ولإلشارة شملتهم، النعمة بأن للتصريح (طيبة
 «.(مكان كل ِمن الموجُ  وجاءهمُ ) لقوله: تمهيد فهو وتخويلهم. ابتمؤهم منه مراد اللر 

*** 
  2015 نيسان 30 الخميس

 

 (22 )يونس للا وادعه  بهم ،ييأُ  أنهم وظنوا ۞

 ظنوا:

 أيقنوا.

 ظنهم. على غلب بابها: على تكون  وقد

 

 (23 )يونس الحق بغير األرض في يبغون  هم إذا ۞

 الحق: بغير
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 تأكيد.

 الظلم. البغي:

 الجزاء. أو المشاكلة سبيل على كان إذا بحق البغي يكون  وقد

 

 (23 )يونس الدنيا الحياة متاعه  أنلسكم على كمبغيُ  إنما ۞

 :متاعه 

 التقدير:

 النيا. متاع مدة -
 الدنيا. متاع ألجل -

 قراءة: وفي

 متاُع.

 

 (24 )يونس ينْت واز   هافه  رُ زُ  األرض أ ذ ِ  إذا ،تى ۞

 وازينت:

 وتزينت.
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 .قراءة وفيه

 يقل: لم

 وازينت. األرض تز رفتِ  إذا ،تى

 

ا فجعلناها ۞  (24 )يونس باألمس تغنه  لم كأن ،صيد 

 ا:،صيد  

 نبا . كل من جرداء

 تغن: لم

 تكن. لم

 باألمس:

 أمرنا. قبله 

 

 (27 )يونس مظلم ا الليل من قعع ا ۞

ُنوا للذينه ) تعالى: قال  أولئنه  ِذل ة   وال قهتهر   ُوُجوهههم يهرههقُ  وال وزيادة   الُحسنى أ،سه
. فيها ُهم الجن ةِ  أصحابُ  ُبوا والذينه   الدونه زاءُ  السيئا ِ  كسه  ِذل ة   وتهرهُقهم بِماِلها سيئة   جه
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ا ُوُجوُهُهمْ  أُغشيْت  كأن ما عاِصم ِمن للاِ  ِمنه  لهم ما  أولئنه  م اُمظلِ  الليلِ  ِمنه  ِقعهع 
  .27-26 يونس ( الدونه  فيها هم الن ار أصحابُ 

 الحسنى:

 الجنة. -

 .بِماِلها سيئة قوله: قارنْ  بالحسنة. الحسنة -

 :المنار في قال

  «.إ،سانهم على الُحسن في تزيد التي أي الُحسنى»

 وزيادة:

 للا. وجه إلى النظر -

 .15 عمران آل في كما للا، من ورضوان -

 للا. يضاعلها الحسنا  وُمضاعهلة. -

  

هم)  .30 فاطر (فضِلهِ  ِمن ويزيده

 .23-22 القيامة (ناظرة رب ها إلى ناضرة يومئذ   وجو   )
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 :المنار في قال

به بما األعراف سورة تلسير في للا( وجه إلى )النظر فيه القول فصلنا قد»   من يقر 
 ُمحال أنه بزعمهم له المنكرين المعتزلة شبها  ويد،م العصري، والعلم العقل
 عالم على الغيب عالم تقيس التي عقولهم نظريا  إال المحال هذا وما عقم !
 العقول من عقل يقبله يكن لم ما المادة علوم من العصر هذا في ظهر وقد .الشهادة
 يكون  فكيف الجهمي، والكمم اليونانية الللسلة من المتولدة النظريا  بتلن المقيدة
 بها.! مقيدا االهي الغيب عالم

  «.السليمة العقول غايا  مدارذ عن يدض   علم العقل وراء وثم

  

 وجوهههم: يهرهقُ  وال

 وجوهههم. يغع ي وال

ي وال يكمُ ) وجوهههم. ُيغهش   .11 األنلال (الن عاسه  ُيغش 

 .54 األعراف (النهاره  الليله  ُيْغشي) وجوهههم. ُيْغشي وال

ى وال  .1 الليل (يهغشى إذا والليلِ ) وجوهههم. يهْغشه

 .وجوُههم أُغشيْت  قولهه: قارنْ 
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 قهتهر:

 سواد. معه غبار

 قترة. جمع القتر:

 .41-40 عبس (قتهرة تهرهُقها غبهرة عليها يومئذ   ووجو   )

 غشيها. الغبار كأن وجوههم تصير ،تى الكآبة، القتر: وقيل:

 والخوف. ؤسالب من الوجه يغشى لون  هو وقيل:

  

 ذلة: وال قتر وجوههم يرهق وال

 .وزيادة الُحسنى أ،سُنوا للذينه  قوله: سبق وقد هذا معنى ما

بوا بالذين التعريم المقصود: لعل  أُغشيْت ) (ِذل ة وتهرهُقهم) فيهم: وقال السيئا ِ  كسه
 التصريح. قبل تلميح (.ُمظِلم ا الليلِ  ِمنه  ِقعع ا وجوُههم

  

 :الرازي  قال

 ،بالتعظيم مقرونة دائمة  الصة منلعة الاواب قالوا: األصول علماء أن اعلم»
مم دارِ  إلى يهدعو وللاُ ) فقوُله:  للذينه ) وقوُله: التعظيم، غاية على يدل   25 يونس (الس 
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 وال قهتر   وجوهههم يرهق وال) وقوُله: المنلعة، ،صول على يدل (وزيادة   الُحسنى أ،سُنوا
 إشارة ( الدونه  فيها هم الجن ة أصحابُ  أولئنه  ) :وقوله  الصة، كونها على يدل (ِذل ة
 . »أعلم وللا االنقعاع، من آمنة دائمة كونها إلى

  

 عاصم: ِمن للا ِمن لهم ما

 لهم تشلع أنها ويظنون  يعبدونها التي كاألصنام عذابه، عنهم يمنع من للا من لهم ما
  للا. عند

 التقدير:

 عاصم. للا من لهم ما -

  عاصم. من للا عذاب من لهم ما -

 يقل: لم

 ُمظلمة . الليلِ  ِمن ِقعهع ا -

 الليل. ِمن ُمظلمة   ِقعهع ا -

 التقدير: 

  الليل. سوادِ  ِمن قععة   منهم كل   وجهُ  أُغشي كأنما
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 ِقعهع ا:

 ِقْععة. جمع

 اسم ا. اسُتخدمت صلة ملعولة، بمعنى ِفعلة

  

 قراءة: في

 ُمظلم ا. الليلِ  ِمنه  ِقْعع ا

 الليل. من طائلة الِقْعع:

  .81 هود (الليلِ  ِمنه  بِقْعع   بأهِلنه  فأسرِ )

 إعراب:

 :مظلم ا

 الليل. من ،ال -

  األ رع. القراءة ،سب )ِقْعع ا(، لر صلة -

 إعراب:

بوا والذين  مبتدأ. :السيئا ِ  كسه

  بر . أين
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 .بِماِلها سيئة   جزاءُ  -

 اعتراضيتين(. بجملتين والخبر المبتدأ بين )فصل .عاصم ِمن للاِ  ِمنه  لهم ما -

 اعتراضية(. ُجمل بامث )فصل .ُمظِلم ا الليل ِمنه  ِقعهع ا وجوُههم أُغشيْت  كأن ما -

  ُجمل(. بأربع )فصل .الن ار أصحابُ  أولئنه  -

 (.،يان أبو)

 مناظر ووه االعتراضية، الجمل عن البعيد المتناول القريب األول ااعراب أفضل أنا
 أولئنه  ذل ة   وال قتر   وجوهههم يهرهقُ  وال وزيادة   الُحسنى أ،سُنوا للذينه ) قوله: اعراب
  (. الدونه  فيها هم الجن ةِ  أصحابُ 

 يقل: لم

 وزيادة. الُحسنى لهم أ،سنوا الذين

ُبوا والذينه  قولهه: قارنْ    .السيئا ِ  كسه

 يقل: لم

ُبوا وللذينه    السيئاِ . كسه

 يقل: لم

ُبوا والذينه  -  بِمالها. سيئة   جزاءُ  جزاؤهم السيئا ِ  كسه
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ُبوا والذينه  -  بِماِلها. السيئةُ  جزاؤهم السيئا ِ  كسه

ُبوا والذينه  -  أي: بدينارَّ صاعانِ  َّالقمحُ  بِماِلها. منهم سيئة   جزاءُ  السيئا ِ  كسه
 منه. صاعان

ُبوا والذينه  -  بِماِلها. سيئة   جزاءُ  لهم السيئا ِ  كسه

ُبوا ينه والذ -  ِماُلها. لهم السيئا ِ  كسه

 

 يقل: لم

 ماُلها. سيئة   جزاءُ  -

  بِماِلها. سيئة   كل   جزاءُ  -

 بِماِلها:

 الجزاء. أو الِعوهض باء الباء:

 البيوع(. ربا ،ديث )في بالذهب الذهب وسلم: عليه للا صلى كقوله

 ِماُلها. سيئة   جزاءُ  :التقدير )صلة(. زائدة الباء: العلماء: بعم قال

ر   :التقدير زائدة. ليست آ رون: وقال   بِماِلها. ُمقد 

 يقل: لم
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بوا والذين  ِذل ة . وجوهههم وتهرههقُ  بِماِلها سيئة   جزاءُ  السيئا ِ  كسه

 .قتر   ُوُجوهههم يهرههقُ  وال قوله: قارنْ 

  

 يقل: لم

وأع. أساءوا وللذينه   .10 الروم (وأعالسُّ  أساُءوا الذينه  عاقبةه  كانه  ثم  ) السُّ

 .الُحسنى أ،سُنوا للذينه  قولهه: قارنْ 

  

 :الرازي  قال

 فيه ،صلت قلب فكل تعالى، للا معرفةُ  هو والمعارف العلوم وسلعان نور، العلم»
 . «أصم   الظلمة فيه تحصل لم تعالى للا معرفة

  

 الرازي: ينتقد ،يان أبو

 هاهنا: السواد هذا من المراد قالوا: ااسمم ،كماء أن واعلم الرازي: للا عبد أبو قال»
 يومئذ وجو  )فقوله: الظلمة. طبع طبعه الجهل فإن الضمل، وظلمة الجهل سواد
 يومئذ ووجو  وبشارته،) وبشر  ورو،ه العلم نور المراد: (،  مستبشرة ضا،كة مسلرة
 انتهى. الضملة، وكدورة الجهل ظلمة منه: المراد (قترة ترهقها غبرة عليها
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 منسوب ا تارة كممهم وينقل التلسير، في ااسمم ،كماء عن الرجل هذا ينقل ما وكاير ا
امس وتارة إليهم،  ااسممية، المل ة مدة في  لقوا الذين اللمسلة بحكماء ويعنى به. تند 
 األنبياء أعداء هم إذ ،كماء، ُيسم وا أن من جهمء سلهاء ُيسم وا بأن أ،ق   وهم

 وإذا والنصارع. اليهود من المسلمين على أضر   وهم ااسممية، للشريعة والمحر فون 
 كونها مع التوراة  قراءة عن نهى عنه للا رضي الخعاب بن عمر المؤمنين أمير كان
. اللمسلة كمم قراءة عن ينهى فألن إلهي ا، كتاب ا  أ،ق 

 الناس، أكار على اللمسلة بجهاال  االشتغال بقليل، وقبله الزمان هذا في غلب، وقد
 الناس، من الكمهلة أنهم ويعتقدون  عنها، عهري  من ويستجهلون  ،الحكمة ويسم ونها
ا تلقى تكاد وال دراستها، على ويعكلون   للا رسول عن ،ديا ا وال قرآن ا يحلي منهم أ،د 
 لي فقال للجهل، ونسبُته ابنسينا من مرة   غضضتُ  ولقد وسلم. عليه للا صلى

 الناس أعلم يكون  كيف  سينا: ابن من يغم أ،د كون  من التعجب وأظهر بعضهم،
 القاسم أبي بن محمد الوليد أبي الجماعة قاضي من ظهر ولما للجهل. ُينسب باهلل
 به أغرع  لهم، والتعظيم اللمسلة، بمقاال  االعتناء رشد بن الوليد أبي بن أ،مد
 عبد بن يوسف بن يعقوب المو،دين: منصور المنصور باألندلس، ااسمم علماء
 ضربه من مشهور هو ما به أوقع ،تى واألندلس، المغرب ملن علي بن المؤمن
  وطب مما وكان األشهاد، رءوس على منهم جماعة وإهانة وإهانته، ولعنه
 )...(. الشعراء: العلماء بعم قول ،قهم في المنصور به
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 من ظاهر ا اللمسلة بجهاال  يشتغلون  أهلها من كاير ا ورأيتُ  مصر، بديار ،للتُ  ولما
 التبرؤ على األندلس جزيرة في نشأنا كن ا إذ ذلن، من تعجبتُ  أ،د، ذلن ُينكر أن غير
 يتجاسر ال وأنه  لية، يباع إنما المنعق في كتاب بيع إذا وأنه له، واانكار ذلن من
 ابن الملن وزير صا،بنا أن ،تى المهلِعل، ُيسم ونه إنما المنعق، بللظ ينعق أن أ،د

 كتاب ا إلينا كتب الحكيم، بابن المعروف الر،من عبد بن محمد للا عبد أبا األ،مر:
 فلم المنعق، في شيو نا لبعم كتاب ا أستنسخ أو أشتري  أن يسألني األندلس من

 «.بالمهلِعل لي كتابه في فسم ا  وزير، وهو بالمنعق ينعق أن يتجاسر

***  

   م8/12/2013 األ،د

 

بوا والذين ۞  (27 )يونس بمالها سيئة   جزاءُ  السيئا ِ  كسه

 يقل: لم

 السيئا . ارتكبوا

 بمالها:

 سيئة. جزاؤها السيئة
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 )الجزاء(. المشاكلة سبيل على

 

  (28 )يونس بينهم لنافزي   وشركاؤكم أنتم كممكانه  أشركوا للذين نقولُ  ثم ۞

 مكانكم:

 مكانكم. الزموا

 لنا:فزي  

 قنا.فلر  

 

 (29)يونس إن كنا عن عبادتكم لغافلين  ۞

.إْن: مخللة من الاقيلة   )المشددة(: إن 

 إن ا كنا.

 لم يقل:

 كنا غافلين عن عبادتكم.

 راعى اللاصلة.
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 (30)يونس  ما أسللْت  نلس   هنالن تبلو كلُّ  ۞

 تبلو:

 تختبر.

 تعلم نتيجة اال تبار.

 ما أسللت:

 من العمل.

 

وا إلى للِا موالهُم الحقِ   ۞  (30)يونس وُرد 

 مولى:

 صلة أو بدل.

 الحق:

 مجرورة السم الجملة، أو صلة لر )مولى(.ثانية صلة 

 .62راجع األنعام 

 

 (30)يونس عنهم ما كانوا يلترون  وضل   ۞
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 من شركاء هلل

. 

 (31 يونس) يملن من أم ۞

ماءِ  ِمنه  يهرزُقكم مهن ُقلْ )   الحيب  ُيخرجُ  ومهن واألبصاره  السْمعه  يهمِلنُ  أمبن واألرضِ  الس 
 (تتقونه  أفهم فُقلْ  للاُ  فسيقولونه  األمره  ُيدب رُ  ومهن الحي   ِمنه  المي ته  وُيخرجُ  المي تِ  ِمنه 

 .31 يونس

  

 .واألرضِ  السماءِ  ِمن يرزُقكم مهن -1

 .واألبصاره  السْمعه  يملنُ  مهن أم -2

 .الحي   ِمنه  المي ته  وُيخرجُ  المي تِ  ِمنه  الحيب  ُيخرجُ  ومهن -3

  .األمره  يدب رُ  ومهن -4

 ُقْل:

  المشركين. لهؤالء محمد يا ُقلْ 

 أم ْن:

 مهن. + أمْ 
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                    المتماثلهين. إدغام

 النكتة:

 مهْن. أمْ  (:2) الجملة في

 ومهْن. (:4و) (3) الجملتين في

 طر ! من وال أجاب من أجد لم

 أعلم. وللا والتلنن، التنويع من أنه وعندي

  

 :،يان أبو قال

 على د لت ألنها فالهمزة )...(، االستلهام همزة دون  )بل( تقدير تقتضي هنا أم:»
 «.شيء إلى شيء من لمنتقال هو بل إبعال، إضراب وليس االستلهام، اسم

  

 :عاشور ابن وقال

 «.  ر استلهام من االنتقالي لإلضراب أم:»

 :أقول

 اابعالي. لإلضراب وليس االنتقالي، لإلضراب
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 ألرض:وا السماء من يرزقكم من

 واألرض. السماء رزض  من يرزقكم من -

 واألرض. السماء أهل من يرزقكم من -

  

 واألبصار: السمع

 بالملرد. السمع:

 بالجمع. األبصار:

  

 :عاشور ابن قال

 به فجيء األبصار وأما )...(. الجنس على دال   فهو مصدر، ألنه السمع أفرد»
ا ليس فهو اسم، ألنه جمع ا  مخصوص، بصر توه م ال،تمال العموم، إفادة في نص 
 «.ونحو  العهد ال،تمال وأنلى العموم، قصد على أدل   الجمع فكان

  

 يقل: لم
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 والبصر. السمع -

 واألبصار. األسماع -

  

 واألبصار: السمع يملن

 ملكه. في المتصرف فهو شيئ ا يملن من

 وأبصاركم. سمعكم يسلبكم أن يمكن

له ) عه  .23 الملن (واألبصاره  السمعه  لكمُ  وجه

 .46 األنعام (وأبصارهكم سمعهكم للاُ  أ ذه  إن أرأيُتم ُقلْ )

ر من سبحان » قال: عنه للا رضي علي عن  وأنعق بعظم، وأسمع بشحم، بص 
 ،يان(. وأبو )الرازي  «!بلحم

 البصر. أم السمع أفضل: أي ما

 :الرازي  قال

 تعالى للا إن فقال: البصر من أفضل السمع أن على ا ية بهذ  قتيبة ابن ا،تل»
 أن فوجب البصر، إذهاب النظر بذهاب يهقرن  ولم العقل، ذهاب السمع بذهاب قرن 
 البصر. من أفضل السمع يكون 
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 للا نلا  الذي بمنزلة السمع مع للا نلا  الذي إن فقال: الدليل هذا األنباري  ابن وزيف
 يبصر  والذي العيون، إبصار ُيرد ولم القلوب، إبصار أراد تعالى ألنه البصر، مع

 يعقله. الذي هو القلب

 للا ذكر كلما فقال: القرآن، من أ رع  بحجة المعلوب هذا على قتيبة ابن وا،تل 
 السمع أن على يدل وذلن البصر، على السمع يقدم األغلب في فإنه والبصر، السمع
 البصر. من أفضل

 أ رع: دالئل الباب هذا في ذكر من الناس ومن

 جائز فغير الصمم أما السمم، عليهم األنبياء ،ق في وقع قد العمى أن :فأ،دها
 عليه تعذر السائلين كمم يسمع لم إذا إنه ،يث من الرسالة، بأداء ُيخل   ألنه عليهم؛
 تعالى. للا شرائع تبليغ عن فيعجز الجواب،

 ال الباصرة والقوة الجوانب، جميع من المسموع تدرذ السامعة القوة أن :الاانية الحجة 
 الُمقابل. وهي وا،دة جهة من إال المرئي تدرذ

 إال يمكن ال وذلن األستاذ، من بالتعلم العلم يستليد إنما اانسان أن :الاالاة الحجة 
 يتوقف وال السمع، بقوة إال يحصل ال العلمية بالكماال  النلس فاستكمال السمع، بقوة
 البصر. من أفضل السمع فكان البصر، قوة على

 السمعه  ألقى أو قلب   لهُ  كانه  ِلمهنْ  لهِذكرع  ذلنه  في إن  ) قال: تعالى أنه :الرابعة الحجة 
 ويتأكد للعقل، قرين ا السمع فجعل العقل، ههنا القلب من والمراد ،37 ض (شهيد   وهو
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عير أصحابِ  في كن ا ما نعِقلُ  أو نسمعُ  كن ا لو وقاُلوا) تعالى: بقوله هذا  الملن (الس 
 السعير. عذاب من للخمص سبب ا السمع فجعلوا ،10

 النعق هو الحيوانا  سائر من اانسان به يمتاز الذي المعنى أن :ةالخامس الحجة 
 شرف ،صل به الذي النعق السمع فمتعلق السامعة، بالقوة بذلن ينتلع وإنما والكمم،
 الناس بين فيه مشترذ أمر وذلن واألشكال، األلوان إدراذ البصر ومتعلق اانسان،

 البصر. من ضلأف السمع يكون  أن فوجب الحيوانا ، سائر وبين

 ما فنبوتهم كممهم، ويسمعون  الناس يراهم السمم عليهم األنبياء أن :السادسة الحجة
 من معهم ما بسبب ،صلت وإنما المرئية، الصلا  من معهم ما بسبب ،صلت
 يكون  أن فوجب األ،كام، وبيان الشرائع وتبليغ الكمم وهو المسموعة، األصوا 
 ما جملة فهذا البصر. من أفضل السمع يكون  أن فلزم المرئي، من أفضل المسموع
 البصر. من أفضل السمع بأن القائلون  به تمسن

                             
 وجو : عليه ويدل ،السمع من أفضل البصر قال: من الناس ومن

 لىع يدل   وذلن بيان، العيان وراء ليس المشهور المال في قالوا أنهم :األولى الحجة
 اابصار. هو اادراكا  وجو  أكمل أن

 والنور الهواء، هي السامعة القوة وآلة النور، هو الباصرة القوة آلة أن :الاانية الحجة
 السامعة. القوة من أشرف الباصرة فالقوة الهواء، من أشرف
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 اابصار محل هي التي العين تخليق في تعالى للا ،كمة عجائب أن :الاالاة الحجة
 رو  تمام جعل تعالى فإنه السماع، محل هي التي األذن في  لقته عجائب من أكار
 سبع من العين وركب لإلبصار، آلة العصب من الدماغية السبعة األروا  من وا،د

 مختللة، صورة على كايرة عضم  العين لتحريكا  و لق رطوبا ، وثمث طبقا 
 غير . من أفضل كونه على تدل الشيء تخليق في العناية وكارة كذلن، ليس واألذن

 بعد ما يدرذ ال والسمع سموا ، سبع فوض  ،صل ما يرع  البصر أن :الرابعة الحجة 
 يدرذ السمع إن قولهم يدفع البيان وبهذا وأفضل. أقوع  البصر فكان فرسخ، على منه
  .الوا،د الجانب من إال يدرذ ال والبصر الجوانب، كل من

 هل أنه في وا تللوا الدنيا، في للا كمم سمع األنبياء من كاير ا أن :الخامسة جةالح 
ا ال. أم الدنيا في أ،د رآ    سبق غير من كممه سمع السمم عليه موسى فإن وأيض 

 على يدل وذلن ،143  األعراف ( تراني لن ) قال: الرؤية سأل ولم ا والتماس، سؤال
 السماع. ،ال من أعلى الرؤية ،ال أن

 وبالبصر البصر، من أفضل السمع يكون  كيف  األنباري: ابن قال :السادسة الحجة
 والعرب عيبا. اانسان يورث ال السمع وذهاب عيبه، وبذهابه الوجه، جمال يحصل
 للا يقول الحديث: ومنه هذا؛ بمال السمع تصف وال الكريمتين، العينين تسم ي
 روا   ». الجنةَّ دون  ثواب ا له أرضه  لم وا،تسب فصبر كريمته أذهبتُ  َّمن :تعالى

 صحيح. ،سن ،ديث وقال: الترمذي
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 الحي: من الميت وُيخرج الميت من الحي ُيخرج ومن

 :المنار في قال

 واألموا  األ،ياء فيخرج كله، العالم في والمو  الحياة يملن الذي ذا ومن أي:»
 ال وفيما وتتجدد، تحدث التي المخلوقا  من تعرفون  فيما بعم، من بعضها
 تعرفون.

 بماء إياها تعالى للا إ،ياء بعد الميتة األرض من يخرج النبا  أن يعرفون  كانوا فمما
 كما فيها تعالى للا سلكه أن بعد منها النابع أو السماء، من عليها النازل المعر

لكهُ  ماء   السماءِ  ِمنه  أنزله  للاه  أن   تره  ألم) :الق ا بهِ  ُيخرجُ  ثم   األرضِ  في ينابيعه  فهسه  زرع 
 النبا  ،ياة قسمين: عندهم المعروفة الحياة كانت بل ،21 الزمر )ألواُنه مختلل ا
 يعد ون  وكانوا باارادة، والحركة واا،ساس النمو وآيتها الحيوان و،ياة النمو، وآيتها
 كالحب بالحياة األ،ياء أصول يصلون  يكونوا ولم مجاز ا، بالحياة األرض وصف
 الميت من لحيا إ راج الملسرين بعم فسر ولذلن ومني ه، الحيوان وبيم والنوع 
 وما وعكسهما البيضة من والعائر النواة  من النخلة بخروج الحي من والميت

 النباتية الحياة علماء عند صحيح غير اللغة أهل عند صحيح تلسير وهو يشابههما،
 وتدبير  و،كمته للا قدرة على ا ية من المقصودة الداللة به وتحصل والحيوانية،
 وتحديد وأنواعها للحياة فنية قواعد وضع به المراد سولي المخاطبين، عند ور،مته
 وظائلها.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=10&ayano=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=10&ayano=31#docu
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 بعد عصر ا تزداد التي العلوم وتجارب اللنون  وقواعد يتلق بما تلسيرها يمكن أنه على
 ومني وبيم ونوع  بذر من النبا  أصول في أن يابتون  أهلها كان فإذا عصر.
ا يابتون  فهم ،ياة،  ميتة، مادة من  رجت اكله األرض في األ،ياء أصول أن أيض 
 ثم ماء، صار  ثم الشمس، من انلصلت ملتهبة نارية كتلة كانت عندهم األرض فإن
 الكمم سبق أطوار في والحيوان النبا  الماء من تكون  ثم الماء، في اليابسة نبتت
ا ويابتون  فيها،  هذا ومن دم، منه يتولد بالنار يحرض  الذي الععام من الغذاء أن أيض 
ا ويابتون  الحياة، مادة على المشتممن والمني البيم ن يكو  الدم  مواد بعم أن أيض 
 ويللظه، البدن يلرز  مما وغيرهما والعرض  البخار مع منه وتخرج تمو  الحية البدن
 منه. و رج اندثر ما محل   تحل   جديدة ،ية مواد   فيه ويتجدد

 يتوقف ال عام وهو اد ،عب على ونعمه وتدبير  الخالق قدرة إثبا  ا ية: من والمراد
 لغير  ،جاب ا تكون  وقد المعتبر، للمؤمن كماال   تزيد  بل العلم، ومحدثا  اللن على

 أن فتعين ،ي، من إال يخرج ال الحي أن الحياة علماء عند فالقاعدة ربه. عن تحجبه
  لغير . المحيي لذاته الحي للا  لق من األولى الحياة تكون 
 منهما، بالمعنويين ا ية هذ  مال في والمو  الحياة تلسير المأثور التلسير في وورد

  «.وعكسها اللاجر من والبر   الجاهل، من والعالم الكافر، سملة من المؤمن كخروج

  

 فسيقولون:

          مقدر. شرط جواب في واقعة اللاء
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 :التقدير

 فسيقولون. قلت إن

 فسيقولون. سألتهم إن

 :آ ر موضع في

 .85-84 المؤمنون  (هللِ  سيقولونه  تعلمونه  كنُتم إنْ  فيها ومهن األرُض  ِلمهنِ  ُقلْ )

 تتقون: أفم 

 تتقونه. أفم -

دو . به تؤمنوا لم إن عقابه تتقون  أفم -  وتو، 

 به. غير  إشراذ تتقون  أفم -

***  

   م10/12/2013 الامثاء

 

 (31 )يونس واألبصار السمع ۞
 .31 يونس (واألبصاره  السمعه  يهمِلنُ  مهن أمْ ) 
 النكتة: 
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 (.األبصار) وجمع (،السمع) أفرد لماذا
 واألبصار. األسماع أو واألبصار، السمع لغة: يقال أن فيصح لغوي، تلنن -

 األ رع. عن وا،دة في بالجمع واكتلى جمع، كلتاهما -

 ال هذاو  والنور. الظلما  واألرض، السموا  مال: أ رع  نظائر القرآن في له وهذا
 من مواضعها و،سب ،الة، كل ،سب أ رع  معاني الملسرون  لها يذكر أن من يمنع

 القرآن.

 قراءة: 

 .20و 7 البقرة في فقي بالجمع: قراءة هناذ
 سمِعهم. وعلى قلوِبهم على للاُ   تمه  :7 البقرة
 وأبصارهم. بسمِعهم لذهبه  للاُ  شاءه  ولو :20 البقرة
ا إال (السمع) يأ  لم ذلن، غير وفي  القرآن! في ملرد 
 راجع:

 والشمائل. اليمين عن القرآن: نكت من -

 واألرض. السموا  القرآن: نكت من -

*** 

 أ رع: آيا  
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له ) - عه  .23 والملن ،9 والسجدة ،78 النحل (واألفئدةه  واألبصاره  السمعه  لكمُ  وجه

 .36 ااسراء (مهسئوال   عنهُ  كانه  أولئنه  كل   واللؤاده  والبصره  السمعه  إن  ) -

 .78 المؤمنون  (واألفئدةه  واألبصاره  السمعه  لكمُ  أنشأ الذي وهو) -

*** 

  م20/2/2014 األربعاء
 
 

         (39 يونس) بعلمه يحيعوا لم بما كذبوا بل ۞
 .39 يونس (تأويُلهُ  يأِتهم ولم ا بعلِمهِ  ُيِحيُعوا لم بما كذ بوا بل) 
  
 يقل: لم
 بعلمه. ُيحيعوا ولم ا به كذ بوا -

 تأويله. يأِتهم ولم بعلمه ُيحيعوا لم بما كذ بوا -

 تأويله. يأِتهم لم وبما بعلمه ُيحيعوا لم بما كذ بوا -

  
 بعلمه: ُيحيعوا لم بما كذ بوا
 بالقرآن. كذ بوا
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 والنار. والجنة البعث من القرآن في جاء بما أو
 كذ بو . ما فهمو  لو

 تكذيبه. إلى سارعوا
 تكذيبه. في تسر عوا

 شيء. بعد شيئ ا لعِلمو  النبي الزموا لو
  

 عادا : شيئ ا جهل من
 في نعم، قال: عادا . شيئ ا جهل من القرآن: في تجد هل اللضل: بن للحسين قيل

 إفن   فسيقولون:هذا به يهتدوا لم وإذْ ) (بعلمه ُيحيعوا لم بما كذ بوا بل) موضعين:
 (.قديم  

 عادا ، ربما شيئ ا جهل فمن وإال الناس، من الغالبة الكارة تصرف على مبنية المقولة
 توق ف. وربما

  
 ُيحيعوا:
 بالنسبة وهي شيء. منه يلو  ال بحيث علمه من التمكن تعني هنا بالشيء اا،اطة
 تعالى. هلل فهي المعلقة اا،اطة أما تقريبية، نسبية للبشر
 أراد فمن بالعلم. اا،اطة قبل بل العلم، قبل التكذيب ُيقبل ال به، العلم قبل به كذ بوا
 فوائد هذا وفي يكذ به. أن قبل بلهمه ويحيي يلهمه أن عليه كان شيئ ا يكذ ب أن

 منهجي، أمر ومنها واا،اطة، التمكن درجة إلى العلم في الوصول منها عظيمة،
 العلم نقص أثبتنا فإذا !ناقص علم على ُبني إذا التكذيب أو الرفم قبول عدم وهو
 بالتكذيب. القول رفم به أثبتنا
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 تأويله: يأتهم ولما
 )كذبوا يلهمه عمن تلسير  يأتيهم أن دون  ومن تلسير ، يلهموا أن دون  من به كذبوا -
 غيرهم(! من أفادو  والعلم منهم علم بم به

 تكذيبه. عاقبة تأويله: يأتهم ولما -

 أعلم. وللا ُمراد، كمهما -

  
 :الرازي  قال
 ولما) وقوله: األشياء، بهذ  علمهم عدم إلى إشارة (بعلمه حيعوايُ  لم بما) قوله:»

 «.القرآن تضمنه ما أسرار طلب في واجتهادهم جهدهم عدم إلى إشارة (تأويُله يأِتهم
 تلسير . في ،يان أبو ونقله

  
 لم ا:
 ا ن. ،تى تأويله يأتهم لم أنهم تعني األ يرة أن (لم او) (لم) بين اللرض 

 ا ية. في ذكر  ورد وكمهما
 وذلن التكلم، وقت إلى النلي استمرار على وتدل الماضي في اللعل تنلي :لم ا

 الوقوع. متوقع )لم ا( بر المنلي أن يقتضي
 :،يان أبو قال
 إلى ذلن في ويحتاج (،لم ا) بر التأويل إتيان وجملة ، (لم) بر اا،اطة جملة بقيت »

 يبي نه! أن نسي ولعله ،«دقيق فرض 
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***  
 الملسرين: معارذ

 هذ  في منهما أي ا ينتقد ولم والرازي، الزمخشري  تلسير في ورد ما ،يان أبو أورد -
 المنار. بخمف ا ية،

ا الرازي  تلسير المنار انتقد - ا، انتقاد   علم على التلسير في اعتماد  ،يث من شديد 
  العرب. بلغة وجهله اللقه، وأصول الكمم

***  
   م31/7/2014 الخميس

 
 (39 )يونس الظالمين عاقبة كان كيف فانظر ۞
 يقل: لم

 كانت.
 والتأنيث. التذكير فيه يجوز مجازي  مؤنث :عاقبة
 عاقبة: كان كيف
 القرآن. جميع في ورد  هكذا
 

 (45 )يونس ارالنه من ساعة إال يلباوا لم كأنهم يحشرهم ويوم ۞
 ساعة:
 لحظة.
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 يلباوا: لم
 الدنيا. في

 المحدود غير إلى المحدود ونسبة محدودة، غير وا  رة محدودة، مدتها في الدنيا
 الصلر. تساوي 
 القرآن. في الصلر يرد ولم األذهان. إلى للتقريب :ساعة

 
 (47 )يونس بالِقسي بينهم ُقضي رسوُلهم جاء فإذا رسول   أم ة ولكل ۞

 رسولها. بحضور أمة لكل يكون  ا  رة في القضاء
 

 (49 )يونس مون يستقدِ  وال ساعة رون يستأ ِ  فم همأجلُ  جاء فإذا أجل   ة  أم   لكل ۞
 ساعة:
 لحظة.

 ساعة. يستقدمون  وال ساعة يستأ رون  فم
  رون:يستأ

 يتأ رون.
 يستقدمون:
 يتقدمون.
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 (51 يونس) آ ن. ۞
. منهُ  يهستعجلُ  ماذا نهار ا أو بهياتا   عذاُبهُ  أتاُكم إن أرأيُتم ُقلْ )  وقعه  ما إذا أثم   الُمجرمونه

  .51-50 يونس (تهستعجُلونه  بهِ  كنُتم وقد آ نه  بهِ  آمنُتم
 النكتة:
 أجزائها. من جزء كل في ملهومة ا ية
 (.تستعجلون ) و (آ ن) قوله: عمقة ما لكن
 تكذ بون. به كنتم ألنكم تستعجلون  به كنتم
  

 آ ن:
 إنكاري. استلهام وهو أولها. في االستلهام همزة + ا ن

 اايمان.! ينلعكم ال ،يث ا ن به أتؤمنون 
 الدنيا. في به اايمان عليكم كان
  

 بياتا :
 ليم .
  
 يقل: لم
 منه. تستعجلون  ماذا -

 المجرمون. أي ها منه تستعجلون  ماذا -
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 مجرمون! أنهم بيان + ااضمار موضع في إظهار
  

 يقل: لم
 المجرمون. يستعجله لماذا
  

 منه:
 للتبعيم. :من
  

 المجرمون:
 عليهم! العذاب باستعجال ومجرمون  بالشرذ، مجرمون 

  
 يقل: لم
 به. تستعجلون  كنتم وقد
  
 يقل: لم
 به. وتكذ بون  به تستعجلون  كنتم وقد -

 تكذ بون. به كنتم وقد -

  
 تستعجلون:

رون  ذهب  تكذ بون. معنا : أن إلى الملس 
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 يكذ بونه. ألنهم العذاب يستعجلون  هم
لوا صادقين كنتم إن أي  العذاب! لنا فعج 
  

 المجرمون: منه يستعجل ماذا
ا (يستعجل) هنا  يكذ ب. بمعنى: أيض 
  

 القرآن: براهين
 ببرهان عليه يبرهن لم بالعذاب، الوعيد صدض على هنا القرآن برهن كيف انظر
  اصة ورقة الموضوع لهذا أفرد  ن سبق وقد العذاب! باستحضار بل عقلي،
                                عقلية. بحجل القرآن ا،تل هل بعنوان:

  
 الواعظين: بعم قال
 عاشور(. )ابن نمو ! ،تى نتوب وال نتوب، ،تى نمو  أال نريد نحن
  

 :الزمخشري  قال
 «.واانكار التكذيب جهة على كان استعجالكم ألن تكذ بون، يعني: تستعجلون »

*** 
 :ععية ابن وقال
 «.به مكذ بين تستعجلون »

 أقول:
    به. مكذ بين تستعجلونه األفضل: لعل
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***  
 :عاشور ابن وقال
 قولهم: لحاصل ،كاية   باالستعجال التكذيب عن فعب ر تكذ بون، تستعجلون: معنى»

 «.التكذيب منه والمراد االستعجال، صورة في هو الذي الوعد هذا متى
 أقول:
  منهما! أي إلى ُيشر ولم ععية، وابن الزمخشري  لقول مشابه عاشور ابن قول
 أقول:
 آ    وكل تستعجلونه، وكنتم وقع قد وها تكذ بونه، وكنتم العذاب عليكم وقع قد ها

 قريب!
***  
 أ رع: آيا 

 الغرضُ  أدركهُ  إذا ،تى وعهدو ا بغيها وجنوُد ُ  فرعونُ  فأتبعهم البحره  إسرائيله  ببني وجاوزنا)
. ِمنه  وأنا إسرائيله  بنو بهِ  آمنْت  الذي إال إلهه  ال أن هُ  آمنتُ  قاله   وقد آ نه  الُمسلمينه

 .91 يونس (الُملسدينه  ِمنه  وكنته  قبلُ  ِمن عصيته 
***  

    م30/7/2014 األربعاء
 

  (52 )يونس تكِسبون  كنتم بما إال ُتجزون  هل ۞
 ااثم. من

 
 (54 يونس) ظهلمْت  نلس لكل أن ولو ۞
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وا بهِ  الفتدْ   األرضِ  في ما ظهلمْت  نلس   لكل   أن   ولو)  ر   (العذابه  رأوا لم ا الن دامةه  وأسه
 .54 يونس سورة
  

 النكتة:
 ظلمت.

 األرض: في ما
 أموال. من

***  
 الملسرين: أقوال
 )الشوكاني(. باهلل بالكلر نلسها ظلمت      -

 عاشور(. )ابن13 لقمان (عظيم   لظلم   الشرذه  إن  ) النلس ظلم      -

 كلر . أو أشركت أي ظلمت:      -

 العبادة. يستحق مهن غير عبد       -

 )المنار(. الظلم بهذا تلب ست      -

  
 تنازلي: ترتيب النقعة(: هذ  )في التلاسير: أ،سن

 الشوكاني.      -

 أوضح. الشوكاني لكن الشوكاني، من قريب عاشور. ابن      -
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 التلاسير. باقي      -

 المنار. أضعلها      -

 يلسرها. لم الرازي:      -

  
 ظلمت:
ها. ظلمت :التقدير  نلسه
 الكلر. أو بالشرذ أي:
*** 
 أ رع: آيا 

 .111 النحل (نلسها عن تجادل نلس كل تأتي يوم)
*** 
  م29/4/2013 ااثنين

 
 (57 )يونس للمؤمنين ور،مة   وهد ع ... موعظة اءتكمج قد الناس أيها يا ۞
 قال:

 للمؤمنين.
 يقل: ولم
 لكم.
 

 (58 يونس) يهجمعونه  مما  ير   هو ۞
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 .58 يونس (يهجمعونه  مما  ير   هو فليهْلر،وا فبذلنه  وبر،مِته للاِ  بلضلِ  ُقلْ ) 

  

 ور،مته: للا فضل

 وااسمم. القرآن

  

 يقل: لم

 فليلر،وا. بذلن

                                                                    

 يقل: لم

 فليلر،وا. وبر،مته للا بلضل قل

 بذلن أ رع: مرة يقول ثم فليلر،وا. وبر،مته للا بلضل )التقدير: :الرازي  قال
 للتأكيد(. والتكرير فليلر،وا.

  

 :يهجمعونه 

 وكنوز. أموال من الدنيا في      -

 محالة. ال الذاهبة اللانية الزهرة من فيها وما الدنيا ،عام من      -

  

 اللره :

 مواضع: في اللر  القرآن ذم

 76 القصص (اللهِر،ينه  ُيحب   ال للاه  إن   تهلر ْ  ال)      -
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 10 هود (فهُخور   للهِر  إن ه)      -

  

 األثر: في

 عينيه بين اللقر للا كتب )اللقر( اللاقة شكا ثم القرآن، وعل مه لإلسمم، للا هدا   من
 يلقا ! يوم إلى

*** 

 هر1433 التشريق أيام أول

   م27/10/2012 =
 

 (60 )يونس القيامة يومه  الكذبه  للا على يلترون  الذين ظنُّ  وما ۞
 القيامة. يوم يلترون  أنهم المعنى ليس

 القيامة. يوم ظنهم ما :المعنى
 الدنيا. في كان الكذب افتراء

 
 (61 )يونس شأن في تكون  وما ۞
 مقتر  جديد تلسير مع
 عليكم كن ا إال عمل   ِمن تعملونه  وال قرآن   ِمن منهُ  تتلوا وما شأن   في تكونُ  وما) 

ا  .61 يونس (فيهِ  ُتليضونه  إذ شهود 
  
 يقل: لم
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 قرآن. من تتلونه  وما شأن في تكونونه  وما

  
 يقل: لم

 قرآن. من فيه تتلو وما

  
 يقل: لم

 عمل. من تعملون  وما      -

 قرآن. من منه تتلو وال شأن في تكونُ  وال      -

  
 يقل: لم

ا  عليكم. شهود 

  
 يقل: لم

ا عليكم كن ا إال عمل   ِمن عملتم وال قرآن   ِمن منه تلو ه  وما شأن   في كنته  وما  شهود 
 فيه. أفضُتم إذ

  
 تكون: وما

 محمد. يا

  
:  شأن 



268 

 ُمهم . عمل  

 ُمهم . ،ال  
 

 قرآن: ِمن منه تتلو وما

 قرآن. من القرآن من تتلو وما      -

 قرآن. من للا من تتلو وما      -

 قرآن. من الشأن أجل من تتلو وما      -

  
 فيه: ُتليضونه 

 صالحة(. أعمال )من فيه تندفعون 

 العمل. في :فيه

***  
 مقتر : آ ر تلسير

 عليكم كن ا إال عمل   ِمن تعملونه  وال قرآن   ِمن منهُ  تتلوا وما شأن   في تكوُنوا وما
ا.  شهود 

 بالجمع. وجملة بالملرد جملتين من بدال   بالجمع، كله الخعاب فيصير

 وا،دة. آية في (ال) و (ما) بين الجمع في التلنن من مزيد هناذ ويكون 

 فعلين. تجزم شرطية هنا ما:

 النعق. ،سب كتبت تكوُن، ما المصحف: في وردْ   تكونوا. ما       

 تتلوا. ما المصحف: في وردْ   تتلوا. ما       
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 تعملون. ال       

 النون. بحذف مجزوم ا فيها اللعل فجاء جازمة، شرطية تأتي (:ما)

 النون. بابو  فيها اللعل فجاء تأتي، ال (:ال)

 .197 البقرة (للاُ  يهعلْمهُ   ير   ِمن تهلعُلوا وما)
 بالصواب. أعلم وللا والتلسير، اللغة علماء على أعرضه ما هذا

***  
 م5/1/2013 األ،د

 
 (61 يونس) فيه تليضون  إذ ۞

ا عليكم كن ا إال عمل   ِمن تعملونه  وال)    .61 يونس (فيهِ  ُتليضونه  إذ ُشهود 

 إعراب:

ا) بر متعلق الماضي للزمن ظرف :إذ  (.شهود 

 ،ال. نصب محل في (:عليكم كنا) جملة:

  بااضافة. جر محل في (:تليضون ) جملة:

 الملسر(: إليها يحتاج التي األدوا  معاني :40 النوع ) ااتقان في السيوطي قال

 فيه. تليضون  ،ين أي: ،للحال تأتي (إذ) أنها بعضهم ذكر
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 بهامش  عليه والتعليق فهد، الملن مجمع وطبعة ويب، إسمم طبعة في ورد هكذا
 صحيح. وغير مشوش العبعة هذ 

 فيه. تليضون  وأنتم التقدير: لكان ،اال   كانت فلو  عأ، وهو

  

 من الملردا  على الكمم في 47 األ ير: )النوع نالبرها في قبله الزركشي وقال
 األدوا (:

ا عليكم كنا إال عمل   من تعملون  وال) كقوله: ،َّ،ينَّ بمعنى: وتكون   تليضون  إذ شهود 
  .فيه تليضون  ،ين أي: ،61يونس  (فيه

  

ا السيوطي نجد هنا  ال ولعله غير ! عن النقل في تى، ويخعن، بسرعة ينقل أيض 
 نقل! ما يراجع

  

 :عاشور ابن قال

 «.تليضون  ،ين أي: ظرف، (:إذ»)

***  

    م23/9/2014 الامثاء 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=686&idto=686&bk_no=67&ID=730#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=686&idto=686&bk_no=67&ID=730#docu
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  (61 )يونس مبين   كتاب   في إال ... ةذر   ماقال من ربن عن يعزب وما ۞

 يعزب:

 علمه. عن يغيب

 مبين: كتاب

 إفصا . ذو كتاب

رنا هذا  اليوم. المحاسبة علم )دفاتر( بكتب يذك 

 كتاب. أي: Book اانكليزية: اللغة في الدفتر

 كتاب. أي: Livre اللرنسية: اللغة وفي

 دفتر. العربية: إلى رجمتُ 

 

 (62 )يونس حزنون يه  هم وال عليهم  وف   ال للا أولياءه  إن   أال ۞

 يقل: لم

 ،زن. وال عليهم  وف ال

 اللاصلة. راعى
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 يقل: لم

 يحزنون. هم وال يخافون  هم ال

 

 (63 يونس) يتقون  وكانوا آمنوا الذين ۞

. ُهمْ  وال عليهم  وف   ال للاِ  أولياءه  إنب  أال)  ُنونه  يونس (يهتقونه  وكاُنوا آمُنوا الذينه  يهحزه
62-63.  

 يقل: لم

 واتقهوا. آمُنوا الذين -

 ويتقون. يؤمنون  كانوا الذين -

 يقل: لم

 ،زن. وال عليهم  وف ال -

 يحزنون. وال يخافون  ال -

  يحزنون. هم وال يخافون  هم ال -

 أال:

 والتنبيه. االفتتا  تليد
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  الهاتلية. المكالما  في )ألو( من بدال   العلماء بعم اقتر،ها

 يقل: لم

. ال   وفه

 عاشور: ابن قال

 على دل ت النكرة على د لت إذا َّالَّ ألن الخوف؛ جنس نلي الكمم نظم اقتضى»
ا، الجنس نلي كان اللتح على بعدها االسم ُبني إذا وأنها الجنس، نلي  ُيبنه  لم وإذا نص 
 ذلن من وا،د نلي يراد أن ا،تمال مع ظاهر ا، الجنس نلي كان اللتح على االسم

ا المقام كان إذا الجنس،  من أفراد لها التي األجناس في وذلن اال،تمال، لهذا صالح 
 رجل. مال: الذوا 

 وبناؤ  َّالَّ اسم رفع فيها فيستوي  اال،تمال، ذلن إليها يتعرض  فم المعاني ناسأج فأما
 وال ،رب  ال تهامة كليل زوجي"  زرع: أم ،ديث نساء إ،دع قول في كما اللتح، على
   .«اللتح على وبالبناء بالرفع األسماء هذ  رويت فقد سآمةهَّ وال مخافةه  وال قرب 

 يحزنون:

  .الدنيا في فاتهم ما عل

 إعراب:

 الذين:



274 

   الزمخشري. قاله الصلة، على منصوب ا يكون  أن يحتمل -

 ععية. ابن قاله البدل، على أو -

 )أمد (. بإضمار: أو -

   )هم(. إضمار: على ومرفوع ا -

 الم،قة. ا ية في (البشرع  لهم) والخبر: االبتداء، على أو -

 بدال . أو نعت ا (أولياء) موضع: على رفعه الكوفيون  وأجاز -

 .،يان( )ابو (عليهم) ضمير: من بدال   الخبر فيه وأجيز -

***  

 ،يان: أبو

 أولياء في دا ل فهو واتقى آمن من أن: ظاهرها يععي ا ية وهذ  :ععية ابن قال»
 مذهب من ،ذر ا التنبيه هذا نبهنا وإنما الولي، في الشريعة تقتضيه الذي هو وهذا للا،

  انتهى. الولي، في الملحدين وبعم الصوفية

 من أفضل الولي أن عنه ُنقل بعضهم ألن الصوفية، مذهب من ،ذر ا قال: وإنما
 وفي الولي يف كمم العائي العربي والبن مسلم. قلب في يخعر يكاد ال وهذا النبي!
  «.منه باهلل نعوذ غير 

ا: وقال  أيض 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
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 في فحالهم ،ياتهم، مدة للتقوع  بمصا،بتهم إشعار (يتقون  وكانوا) قوله: في» 
  «.الماضي في كحالهم المستقبل

***  

 المنار:

 فيعلق والتولي، الوالية ومن والتوالي، الوالء من وصف وهو ولي، جمع األولياء:»
 أو والحكم، لألمر والمتولي النصير، وعلى والصداقة، وبالمكانة بالنسب القريب على
 في تقدم كما تعالى، والرب العبد به ويوصف لشئونه، المدب ر والقاصر اليتيم على
 به بينا بما تلسير ، في الكمم .وفصلنا257 البقرة ( آمنوا الذين ولي للا) تعالى: قوله
 ووالية والعاغو ، للشيعان أو له، وواليتهم لعباد ، ةوالخاص العامة للا والية

 وهم عباد ، لبعم به الخاصة للا والية بجعل بعضهم وضمل لبعم، بعضهم
 ذلن شواهد في وذكرنا اللقب، هذا استحقاض يسلبهم بما للا أولياء يسمونهم الذين

   «.ا ية هذ  التلسير

ا: وقال  أيض 

 ولم شن يزلزله لم باليقين، كامم   كان أنه لبيان يالماض باللعل إيمانهم عن عب ر»
 التقوع  ألن واالستقبال؛ الحال على يدل الذي باللعل تقواهم وعن بالتدريل، يحصل
 الجامع والمعنى وغضب. وشهوة و،رب، كسب من متعلقاتها، بحسب دائم ا تتجدد
 محرم علوف ومندوب، واجب ترذ من تعالى للا يرضي ال ما كل اتقاء أنها فيها

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=10&ayano=63#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=10&ayano=62#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=10&ayano=62#docu
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 والنصر والقوة الصحة أسباب من  لقه في تعالى للا سنن مخاللة واتقاء ومكرو .
 قوله تلسير أهمها من مواضع، في هذا فصلنا وقد األمة. وسيادة والعزة
 ويغِلْر  سيئاِتكم عنكم ويكل ْر  فرقان ا لكم يجعلْ  للاه  تتقوا إن آمُنوا الذينه  ياأيها ) :تعالى
 «.29 األنلال ( العظيم اللضلِ  ذو وللاُ  لكم

 *** 

 عاشور: ابن

 وأنها (،كانوا) صيغة: من أ ذ ا لهم ممزمة التقوع  أن على (يتقون  وكانوا) قوله: دل  »
 «.(يتقون ) قوله: في المضارع صيغة من أ ذ ا منهم متجددة

***  

  م1/8/2014 الجمعة

 

   (64 )يونس للا لكلما  بديلت ال ۞

 ومواعيد . ألقواله تغيير ال

 

  (65 )يونس اجميع   هلل ةالعز   إن   قولهم حزننيه  وال ۞

 ا:جميع   هلل العزة إن

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=10&ayano=62#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=10&ayano=62#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=10&ayano=62#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=10&ayano=62#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=10&ayano=62#docu
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 قولهم. ليس هذا

 قولهم:

 الزم. هنا الوقف

 

 ا:جميع  

 العز ة. جميع

 العز ة. أنواع جميع

 قراءة: في

 ُيحزنن. وال

 

 (66 يونس) يْدعون  الذين يت بع وما ۞

 ُهمْ  وإنْ  الظنب  إال يت بعونه  إن ُشركاءه  للاِ  ُدونِ  ِمن يهْدُعونه  الذينه  يت بعُ  وما) 
  .66 يونس (يهخُرصونه  إال

 يقل: لم

. إال يت بعون  ما ... يت بع وما -  الظن 
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. إال يت بعون  إنْ  ... يت بع وإنْ  -  الظن 

 النكت: 

 الظن. شركاء، ما،

 ما:

  موصولة. أم استلهامية، أم نافية، هي هل

 شركاء:

  (.يْدعون ) لر: أم (يت بع) لر: به ملعول هي هل

:  الظن 

  (.يت بعون ) لر: أم (يت بع) لر: به ملعول هي هل

 يقل: لم

  للا. دون  من شركاء

 إعراب:

 (.يْدعون ) لر: منصوب به ملعول :ُشركاءه 

 (.يت بعون و) (يت بع) لر منصوب به ملعول :الظن  

 يْدعون: 
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  يعبدون.

 شركاء:

  )هلل(. له شركاء

 ما:

 نافية. -

 استلهامية. -

 موصولة. -

  

 يخرصون:

 والتقدير. الحْزر الخرص:

، مقبول غير هنا والخرص  بظنون  ُيؤ ذ لم للا من العلم ُوجد فإذا العلم، لوجود كالظن 
 البشر.

 ُيلجأ فالخرص للناس. والعملية العلمية األمور في بهما يؤ ذ والظن   الخرص أن غير
 الشجر. على الامر تقدير ومعنا : الامار، زكاة في إليه
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 استلهامية: )ما( كانت إذا

 شركاء. للا دون  من يدعون  الذين يت بع وما

. إال يت بعون  إن الجواب:  الظن 

  

 نافية: )ما( كانت إذا

. إال شركاءه  للا ون د من يدعون  الذين يت بع وما  الظن 

ر . ما :يتبعونه  إنْ  ما. بمعنى: :إنْ  اللاصل. الكمم لعول اللعل كر   يت بعونه

  

 يقل: لم

. إال شركاءه  للا دون  من يهْدُعونه  الذينه  يت بعُ  وما -  الظنب

. إال شركاءه  للاِ  دونِ  من يهْدُعونه  الذينه  يت بعُ  إن -  الظنب

. إال يت بعونه  ما شركاءه  للاِ  دونِ  ِمن يهْدُعونه  الذينه  يت بعُ  وما -  الظنب

 نافية. (ما) باعتبار كله هذا

  

 موصولة: )ما( كانت إذا
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 األمر: يتضح لكي ا ية أول ذكر يجب

 للاِ  دونِ  ِمن يهْدُعونه  الذينه  يت بعُ  وما األرضِ  في ومهن السموا ِ  في مهن هللِ  إن   أال)
 (.يهخُرصونه  إال هم وإنْ  الظنب  إال يت بعونه  إن شركاءه 

 (.مهن) على مععوفة (ما)

  

 شركاءه:

 (.يتبعُ ) أم (يْدعون ) لر: به ملعول هي هل

 منهما. األول أ تار قوالن،

  

: إال هم إنْ   يهخُرصونه

 (.الظن   إال يت بعون  إنْ ) بمعنى: هي هل

 :،يان أبو قال

  «.قبله لما تأكيد هذا»

 يقل: لم

  يخرصون. إال هم وما الظن إال يت بعون  ما
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 يقل: لم

 يظن ون. إال هم وإنْ  الخرص إال يت بعون  إنْ 

 صون:خرُ يه 

 يهخُرطون.

 يكذبون.

***  

 الملسرين: أقوال

 البغوي:

 على وليس لنا، فيشلعون  شركاء أنهم ظن   على يعبدونها ألنهم ،قيقة، يت بعون  وما »
  ».يظن ون  ما

 أقول:

 وأوضح. وأدض   أفضل لكان لنا( )فيشلعون  ،ذف: لو

***  

 القرطبي:

 (شركاءه  للاِ  دونِ  ِمن يدعون  الذين يت بع وما)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1743&idto=1743&bk_no=48&ID=1169#docu
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 تنلع. أو تشلع أنها يظن ون  بل الحقيقة، على شركاء يت بعون  ال أي للنلي، :ما« 

ا شركاء. للا دون  من يدعون  الذين يت بع شيء أي   أْي: استلهام، (ما) وقيل:  تقبيح 
  للعلهم.

 إنكاري. استلهام

 «.ويكذبون  يحدسون  أي (،يهخُرصونه  إال هم وإن الظن   إال يت بعون  إن) فقال: أجاب ثم

 أقول:

 لآلية وتلسير  أوافقه. وال (!يتبع) لر به ملعول (شركاءه ) أن القرطبي كمم من يلهم
 غير التلسيرين وكم للبغوي، صياغة إعادة وتلسير  نافية. (ما) كانت إذا مقبول، غير

 مقبول.

 لر هنا داعي وال أ،سن، لكان شركاء، أنهم يظن ون  أي: ذلن، يظن ون  بل قال: لو
 أعلم. وللا وتنلع(، )تشلع

***  

 ،يان: أبو

 للهم محذوف (يدعون ) وملعول: (،يتبع) ملعول (:شركاءو) نافية، (:ما) أن الظاهر»
 في للا مع وأشركوهم آلهة جعلوهم الذين أن أي: شركاء أو آلهة تقدير : المعنى،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1743&idto=1743&bk_no=48&ID=1169#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1743&idto=1743&bk_no=48&ID=1169#docu
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 أطلقوا قد كانوا وإن مستحيلة، األلوهية في الشركة إذ ،قيقة، شركاء ليسوا الربوبية
  «.الشركاء اسم عليهم

 أقول:

 (.يتبع) ملعول: (شركاء) في أوافقه وال نافية، (ما) في أوافقه

*** 

 المنار:

 أهواؤهم، لهم ترج حه الذي الظن   إال وأعمالهم وآدابهم عقائدهم في يتبعون  ما أي:»
ا يخرصون  إال فيها هم وما  أهل يخرص كما بعم، على بعضها ترجيح في  رص 

 فم والزبيب، التمر من به تأتي ما ويقد رون  وغيرها، واألعناب النخيل ثمرا  الحرث
  .«اليقين إلى تنتهي بدالئل ثابت وال صحيح علم على مبني منها شيء

 أقول:

 الزكاة في فالخرص كذلن. وليس ،رام، الامار  رص أن المنار كمم من يلهم قد
 الزكاة. تقدير في يليد

*** 

 عاشور: ابن
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  بعدهما. االستاناء وإيراد النافية، (إن) بر: تأكيدها بقرينة ،محالة ال نافية (:ما »)
 الذين. صلة هو الذي (يْدعون ) ملعول: (:شركاء و)

 )...(. (يْدعون  الذين يت بع ما) لجملة: للظي توكيد  (:يت بعون  إن) وجملة: 

  وا،د. كلعل فإنهما (،يتبعون و) (يتبع) فعلي: لكم ملعول (:الظنو)
 

 منه المقصود ألن عمم ، يعلب ال الللظي التوكيد فعل ألن التنازع، من هذا وليس
 إال هم وإن الظن   إال المشركون  يت بع وما فالتقدير: العمل، دون  الللظ تكرير

 «.يخُرصون 

 أقول:

ا، االستلهام تحتمل فهي (،محالة ال نافية ما:) قوله: على عاشور ابن أوافق ال  أيض 
 أولى. النلي يكون  ربما نعم لكن

***  

 أ رع: آيا 

 هم وإنْ  الظن   إال يت بعونه  إنْ  للاِ  سبيلِ  عن ُيضل وذه  األرضِ  في مهن أكار ُتعع وإنْ ) -
 .116 األنعام (يهخُرصونه  إال

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=10&ayano=66#docu
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 (تهخُرصونه  إال أنتم وإنْ  الظن   إال تت بعونه  إنْ  لنا فُتخرجو ُ  علم ِمن عندكم هلْ  قلْ ) -
 .148 األنعام

 .20 الز رف (يهخُرصونه  إال هم إنْ  علم ِمن بذلنه  لهم ما) -

 *** 

  م27/11/2014 الخميس

 

 (67 يونس) مبصر ا والنهار ۞

 لقوم  يا    ذلنه  في إن   ُمبِصر ا والن هاره  فيهِ  ِلتسكُنوا الليله  لكمُ  جعله  الذي هو) 
  .67 يونس (يهسمهُعونه 

 يقل: لم

  فيه. ِلُتْبِصُروا

 ُمبِصر ا:

نكم ُيبصركم، :،قيقة -  من البصر باجتماع إال تحصل ال فالرؤية اابصار. من  يمك 
 )الشمس(. النهار من والضوء اانسان

 يقول فيه. ُتبصرون  الذين أنتم المراد بل الُمبصر، هو النهار أن المراد ليس :مجاز -
  النهار. هو ليس والصائم الليل، هو ليس القائم صائم. ونهار قائم، ليل العرب:
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 يهسمعون:

، اعتبار   سماع )الدالال ( والحجل ا يا  هذ  يهسمعون  ر   اللائدة تحصل ،تى وتبصُّ
 السمع. من

 :الشوكاني قال

  «.التكوينية ا يا  على المنب هة التنزيلية ا يا  من عليهم ُيتلى ما يسمعون »

 يقل: لم

  ُيْبِصرون. لقوم

ا الليله  عليكم للاُ  جعله  إنْ  أرأيُتم ُقلْ ) رمهد   يأتيكم للاِ  غيرُ  إله   مهن القيامة يوم إلى سه
. أفم بضياء   عله  إنْ  أرأيُتم ُقلْ  تهسمعونه ا النهاره  عليكم للاُ  جه رمهد   مهن القيامةِ  يوم إلى سه

. أفم فيهِ  تسكنونه  بليل   يأتيكم للاِ  غيرُ  إله    الليله  لكمُ  جعله  ر،مِتهِ  وِمن ُتبصرونه
 .73-71 القصص سورة (تشكرون  ولعل كم فضِلهِ  ِمن ولتبتُغوا فيهِ  لتسُكنوا والنهاره 

 فضله. ِمن فيه لتبتغوا والنهاره  فيه، لتناموا الليله  لكم جعله  أي:

 فيه. لتعملوا مبصر ا والنهار فيه، لتستريحوا الليل لكم جعل أو:

***                                                   

 :،يان أبو قال

 .»فيه لتتحركوا مبصر ا والنهار فيه، لتسكنوا مظلم ا الليل جعل التقدير:»
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 .ا،تباذ

***  

 :عاشور ابن وقال

ان، والنهارُ  والليلُ  النهار، جانب في باابصار الليل جانب في السكون  قابل لما»  ضد 
 في فكان الحركة، يقتضي اابصار وأن اابصار، عدم السكون  علة أن على ذلن دل  

  «.ا،تباذ الكمم

***  

 :المنار في وقال

 ُمقابلهه أثبت ما والنهار الليل آيتي من كل   من ،ذف أنه وهو ،ا،تباذ ا ية هذ  في»
 «.والعكس األ رع، في

 أقول:

 اللني. المصعلح المنار وزاد ،يان، أبو قاله ما هذا

***  

    م2/8/2014 األ،د
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 (68 )يونس بهذا سلعان   ِمن عندكم إنْ  ۞

 ما. إْن:

 عندكم. ما

 

 (71 يونس) إلي اقضوا ۞

 السمم عليه نو  عند التوكل نموذج

ُبره  كانه  إنْ  قوم يا لقوِمهِ  قاله  إذ ُنو    نبأ عليهم واتلُ )   بآيا ِ  وتذكيري  مهقامي عليكم كه
ُكم فأجِمُعوا توكلتُ  للاِ  فعلى للاِ   اقُضوا ثم   ُغم ة   عليكم أمُركم يُكنْ  ال ثم   وُشركاءُكم أمره
 .71 يونس (ُتنِظرونِ  وال إلي  

 واتُل:

 محمد. يا

  

 قال: إذ نو    نبأ عليهم واتلُ 

 قال. ،ين أي:

ه النبأ عليهمُ  اقرأ   )المنار(. كل ه ال بعضه
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 قوم: يا

  قومي. يا

 يقل: لم

 لكم. تذكيري  -

  إياكم. تذكيري  -

 عليكم: كهُبره 

 ثقل.

ا أرسلنا ولقد) مسينه  إال سنة   ألفه  فيهم فلِبثه  قوِمهِ  إلى ُنو،    .14 العنكبو  (عام ا  ه

 توكلُت: للاِ  فعلى

 :القرطبي قال

 هذا في متوكل أنه بي ن ولكن ،ال؛ كل في للا على متوكم   السمم عليه يزلْ  ولم»
 أتوكل فإني تنصروني لم إن أي: أمرهم؛ يكليه للا أن قومه ليعرف الخصوص، على
 «.ينصرني من على

 أقول:

  كممه. معلع في قال كما ينصرو ، لم أو نصرو  للا، على متوكل أنه الصواب لعل
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   ااعراب. في أدنا  ،يان أبي كمم وانظر

 فأجِمُعوا:

معه ) فاجمهُعوا. :قراءة في     .60 طه (كيده ُ  فجه

 وشركاءكم: أمركم فأجِمُعوا

 شركاءكم. واجمهُعوا أمركم فأجِمُعوا -

ا، وماء   تبن ا عللتها يقال: شركاءكم. وادُعوا أمركم فأجِمُعوا -  ماء   وسقيتها أي: بارد 
ا.  (ُتنِظرونِ  فم ِكيدونِ  ثم ُشركاءكم ادُعوا ُقلِ ) شركاءكم. وادعوا :قراءة وفي بارد 

 .195 األعراف

 المعي ة. واو الواو: انتصب. )مع( ،ذفت إذا شركائكم. مع أمركم فأجِمُعوا -

 شركائكم. وأمره  أمركم فأجِمُعوا -

ا: يقال وشركاءكم. أمركم فأجِمُعوا -  شركائي. أجمعتُ  أيض 

  وشركاؤكم. :قراءة على وشركاؤكم. أنتم أمركم فأجِمُعوا -

 أمركم:

  كيدكم.

 وشركاءكم:
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 أوثانكم. -

  دينكم. على كان مهن -

 يقل: لم

. اقضوا  علي 

 أماته. عليه: قضى

  ما . مضى، الرجُل: قضى

: اقضوا  إلي 

 )ِبشر كم(. إلي امُضوا

 إلي. أفُضوا :قراءة في

 نحوي. قضاءكم أنِلذوا

 ،،يان أبو )قاله وبينكم بيني ما واقععوا أنلسكم، في وامضوا األمر، ذلن إلي اقضوا
 الرازي(. إلى يشر ولم الرازي  عن نقم

 إيا . وأبلغنا  إليه أنهينا  أي: ،66 الحجر (األمره  ذلنه  إليهِ  وقضينا)

ينا) ا. إعمم ا أعلمناهم :أي  ،4 ااسراء (الكتابِ  في إسرائيله  بني إلى وقضه  قاطع 

 .ُتنِظرونِ  وال بعدها: قارنْ  إلي. أسِرُعوا
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 :المنار في قال

 ُغم ة ال التي التامة استبانته وبعد واعتزامه، إجماعه بعد األمر ذلن إلي اقضوا ثم 
 باللعل. تنلذو  بأن التباس وال فيها

 افادة (إلى) بر وتعديته )...(. وإتمامه وتنليذ  الشيء أداء عنىبم يعلق فالقضاء
 ولو ) :11 رقم آية السورة أوائل في قال كما باللعل، متعلقه إلى وإيصاله إبمغه
لُ   الحكم بمعنى ويعلق (. أجُلهم إليهم لُقِضيه  بالخيرِ  استعجالههم الشرب  للن اسِ  للاُ  ُيعج 

 بني إلى وقضينا تعالى:) كقوله  بر  تبليغ يليد (إلى) بر هذا ُعد ي وإذا بالشيء،
 دابره  أنب  األمره  ذلنه  إليهِ  وقضينا ) وقوله: . إلخ ... 4 ااسراء (الكتابِ  في إسرائيله 
 .66 الحجر (ُمصِبحين مهقعوع   هؤالءِ 

***  

 :عاشور ابن قال

ا واايصال، اابمغ معنى ُضم ن ألنه )على( دون  (إلى) بر ُعد ي»  على تنصيص 
 العلو، أو اارجاء أو التنليذ فيعقبه بالقول، يكون  القضاء ألن باللعل؛ التنليذ معنى
    »اللعلي بالقضاء اللقهاء عند ويسمى بتنليذ، قضاء فهو باللعل، ويكون 

 ُتنِظروِن: وال 
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  ُتنِظروني. وال

 إعراب:

 كبر: كان إن

 شرطية. :إن

 الشرط: جواب

 شئتم. ما فافعلوا تقدير : محذوف، -

 بين اعتراضية جملة (:توكلتُ  للاِ  فعلى) (.فأجِمُعوا) الجواب: األكارون: وقال -
 وجزائه. الشرط

 ال وهو :،يان أبو قال الجواب. على مععوف (:فأجِمُعوا) توكلت، للا فعلى وقيل: -
 دائم ا. للا على متوكل ألنه يظهر

***  

 المنار: في قال

 من الكايرة للمعاني إيجازها على وأجمِعها، عبارة   القرآن آيا  أبلغ من ا ية هذ »
 «.النلس علم

***  
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 :الرازي  وقال

 السمم: عليه إنه فقال: الوجو  أ،سن على الكمم هذا القاضي نظم»

 ُيخِلف ال بأنه جازم للا، بوعد واثق فإني (توكلتُ  للاِ  فعلى) األمر: أول في قال
 تعالى. للا إلى الدعاء من يمنعني واايذاء بالقتل إياي تهديدكم أن تظن وا وال الميعاد،

 فكأنه ،(أمرهكم فأجِمعوا)  فقال: دعوته صحة على يدل   ما أورد السمم عليه إنه ثم
 معلوبكم. ،صول توجب التي األسباب من عليه تقدرون  ما كل أجِمُعوا لهم: يقول

 كانوا الذين شركاءهم أنلسهم إلى يضم وا أن أمرهم بل ذلن، على يقتصر لم ثم
 إليهم. وبالتقرب بمكانهم يهقوع  ،الهم أن يزعمون 

 عليكم أمُركم يكنْ  ال ثم) قوله: وهو ثالاا ، إليهما ضم   بل هذين، على يقتصر لم ثم
 والمجاهرة. المكاشلة في غاية كل فيه يبلغوا أن وأراد (،ُغم ة  

ا إليها ضم   ،تى ذلن على يقتصر لم ثم هوا أن والمراد (،إلي   اقُضوا ثم:) فقال رابع   وجِ 
. الشرور تلن كل  إلي 

ا، ذلن إلى ضم   ثم لوا أي: (،ُتنِظرونِ  وال) قوله: وهو  امس   تقدرون  ما بأشد   ذلن عج 
 الكمم. هذا آ ر فهذا إنظار، غير من عليه

 التوكل في الغاية بلغ قد كان السمم عليه أنه على يدل   الكمم هذا مال نأ ومعلوم
   «.فيه ينلذ ال ومكرهم إليه، يصل ال كيدهم بأن قاطع ا كان وأنه ،تعالى للا على
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***  

 أ رع: آيا 

 .195 األعراف (ُتنِظرونِ  فم ِكيدونِ  ثم ُشركاءكم ادُعوا ُقلِ ) -

ا فِكيُدوني) -  .55 هود (ُتنظرونِ  ال ثم   جميع 

***  

    م7/1/2014 الامثاء

 

  (72 )يونس للا على إال أجريه  إنْ  ۞

 ما. :إنْ 

 القرآن. في ورد كما السمم، عليهم األنبياء وسائر نو  كمم هذا

 

 (74 )يونس المعتدين قلوب على نعبع كذلن ۞

 يقل: لم

 قلوبهم. على

 بالمعتدين. ووصلهم اللاصلة راعى
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 (77 )يونس هذا أسحر ۞

ق   أتقولونه  ُموسى قاله )  .77 يونس (السا،رونه  ُيلِلحُ  وال هذا أِسحر   جاءُكم لم ا ِلْلحه

 يقل: لم

. عن  الحق 

 هذا: أسحر   

  قولهم. من أم موسى قول من هو هل

 للحق:

:   موسى. بها جاء التي )المعجزا ( ا يا  الحق 

 هذا: أسحر  

 .هذا أسحر لهم: فقيل سحر، هذا تقدير : محذوف هناذ -

 .هذا أسحر قولهم: هذا محذوف. هناذ ليس -

 .هذا أسحر أتقولون: فقال: هذا. أسحر قالوا: -

***  

 الملسرين: أقوال
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 العبري:

 فقال (.هذا أسحر) قوله: في االستلهام ألف د ول سبب في العربية أهل ا تلف»
 (.هذا أسحر) قالوا: ألنهم لقولهم، الحكاية على فيه أد لت البصرة: نحويي بعم
 (.هذا أسحر) أتقولون: فقال:

 
 ما أكار ألن باأللف، يقولو  ولم سحرَّ، َّهذا قالوا: إنهم الكوفة: نحويي بعم وقال
 قيلهم، ِمن تكون  أن يجوز قد فيقال: األلف. أد لت فلم فيقال: قال: ألف. بغير جاء
 ،ق. أنه علم وقد هذا. أ،ق أتته: إذا للجائزة الرجل يقول كما سحر، أنه يعلمون  وهم
 أعظمه! ما هذا. أسحر منهم: عج بالت على تكون  أن يجوز وقد قال:

 أسحر) قوله: ويكون  محذوف ا، الملعول يكون  أن عندي بالصواب هذا في ذلن وأولى
 َّسحرَّ، جاءهم: لم ا للحق قولههم وملئه فرعون  على منكر ا موسى، قيل من (،هذا

 ا يا  وهي (،جاءكم لم ا للحق   أتقولونه ) لهم: موسى قال ،ينئذ: الكمم تأويل فيكون 
 ترونه. الذي الحق هذا أسحر سحر: صدقه على له ،جة للا عند من بها أتاهم التي

 مراد أنه على (،هذا أسحر) موسى قول بداللة اكتلاء   محذوف ا، األول َّالسحرَّ فيكون 
 «.الكمم في

***  

 البغوي:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=10&ayano=77#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=10&ayano=77#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=10&ayano=77#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=10&ayano=77#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=10&ayano=77#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=10&ayano=77#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=10&ayano=77#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=10&ayano=77#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=10&ayano=77#docu


299 

 األول السحر فحذف ،هذا أسحر   سحر، جاءكم: لما للحق أتقولون  الكمم: تقدير»
 «.عليه الكمم بداللة اكتلاء  

***  

 القرطبي:

: أتقولون  المعنى: ،ذف، الكمم في قيل:»  إنكار. (أتقولون ) فر: سحر. هذا للحق 
 !هذا أسحرفقال: قبله، من آ ره  إنكار ا استأنف ثم سحر، هذا أي: محذوف، وقولهم
 وملئه. فرعون  على منكر ا قولهم، من بالااني اكتلاء   األول قولهم فحذف

 .هذا أسحر قالوا: ألنهم لقولهم; ،كاية األلف ود لت قولهم، من هو األ لش: وقال
 «.الحسن عن وروي  ;هذا أسحر   ءكمجا لم ا للحق   أتقولون  لهم: فقيل

***  

 الشوكاني:

 استأنف ثم ذلن. تقولوا فم سحر. :للحق أتقولون  والتقدير: ،ذف، الكمم في قيل:»
 بالااني. اكتلاء   األول قولهم فحذف ، هذا أسحر   فقال: نلسه، جهة من آ ر إنكار ا

 أسحر   بقوله: قالو  ما يحكي ،تى السحر عن يستلهمو  لم أنهم هذا إلى والملجن
 يكون  ال فحينئذ ، ُمبين   لهِسحر   هذا إن   قالوا: ألنهم سحر، بأنه قاطعون  هم بل ، هذا
منا. لما نظر وفيه قولهم. من هو األ لش: وقال قولهم، من هذا أسحر   قوله:  قد 
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، أتعيبون  :أتقولون  معنى: وقيل:  ثم له، تذعنوا أن عليكم وكان فيه، وتععنون  الحق 
 قالو . لما منكر ا .!هذا أسحر قال:

 ، لهِسحر   هذا إن   قولهم: عليه دل   ما وهو محذوف، (أتقولونه ) ملعول: إن وقيل:
 .هذا أسحرقيل: ثم (.ُمبين   ل ِسحر   هذا إن  ) قولهم: يعني: تقولون، ما أتقولون  والتقدير:
 من مستأنلة (هذا أسحر  ) جملة فتكون  األول والتقدير التقدير هذا وعلى
 المستأنلة األولى الجملة بعد والتوبيخ للتقريع واالستلهام السمم، عليه موسى جهة

 لهِسحر   هذا إن   قالوا لم ا موسى لهم قال ماذا قيل: كأنه مقد ر، سؤال وابج الواقعة
 اانكاري، االستلهام طريقة على ، جاءكم لم ا للحق   أتقولونه  قال: فقيل: ُمبين  

 من شيء أبعد وهو مبين، لسحر هذا إن جاءكم: لم ا للحق   أتقولونه  والمعنى:
 «.السحر

*** 
 المنار:

 («. ُمبين   لسحر   هذا إن  ) قولهم: وهو عليه، قبله ما لداللة القول، مقول ،ذف»

***  

 عاشور: ابن

 ، مبين لسحر هذا إن وهو عليه، الكمم لداللة محذوف ا، أتقولون  ملعول كان لذلن»
 «.جاءكم لما للحق   القول هذا أتقولون  فالتقدير:
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***  

 م7/12/2014 األ،د

 

 (80 )يونس لقون مُ  أنتم ما واألقُ  ۞

 إلقاء . تريدون  ما ألُقوا

 
 (81 يونس) السحر به جئتم ما ۞

 .81( يونس قال موسى ما جئُتم به السحُر إن  للاه سُيبعُله) 

 لم يقل:

 ما جئتم به سحر  إن  للا سيبعله. -
 ما جئتم به من سحر  إن  للا سيبعله. -
 السحُر الذي جئتم به إن  للا سيبعله. -

 إعراب:

 ما:

 موصولة بمعنى: الذي.
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 ما جئتم به:

 مبتدأ.

 السحُر:

 بدل.

 إن للا سيبعله:

  بر.

*** 

 2014ل كانون األو  13

 

 (81)يونس لسدين المُ  صلح عمله للا ال يُ  إن   ۞

 لم يقل:

 إن للا ال يصلح عملكم.

 راعى اللاصلة ووصلهم بالملسدين.
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 (82)يونس ويحق للا الحق بكلماته ولو كر  المجرمون  ۞

 لم يقل:

 ولو كرهتم.

 راعى اللاصلة ووصلهم بأنهم مجرمون.
 

 (83 يونس) وملئهم فرعون  ۞
ى آمنه  فما)  ي ة   إال ِلُموسه لِئهم ِفرعهونه  ِمن  وف   على قوِمهِ  ِمن ُذر   يونس (يهلِتنهُهمْ  أن ومه

83. 
  
 يقل: لم

لِئِه.  ومه
  
 يقل: لم
 يلتنوهم. أن
  

 المأل:
 األشراف.

  
 وملئهم:
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 فرعون. على وليس الذُّرية، على يعود ضمير هم:
 .العبري  وا تار 
 أقول:
 وللا الذُّرية، على ال (،قومه) القوم على الضمير يعود أن األولى من يكون  ربما
 أعلم.
 :المنار في قال
 منهم، هو يعلب فيما فرعون  عند عرفاؤهم هم الذين المرائين الجبناء قومهم أشراف »

 .»منهم وعرفاء برؤساء ويستعبدونهم الشعوب يستذل ون  الملوذ فإن
 هذ  تخلو وال فرعون، على يعود الضمير أن بافتراض أوجه، ستة القرطبي وذكر
 تكلف. من الوجو 
***  

   م4/8/2014 الامثاء
 

 (83 )يونس لعال   فرعونه  وإن   ۞
 .83 يونس (الُمسرفينه  لهِمنه  وإن هُ  األرضِ  في لهعال   ِفرعهونه  وإنب ) 
  
 يقل: لم

 لُمتعال.
  
 يقل: لم

 )التعالي(. العلو   هذا في المسرفين لمن وإنه
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 يقل: لم
. وإنه -  لهُمسرف 

 األرض. في العالين لهِمنه  -

 المسرفين. ولهِمنه  األرض في العالين لهِمنه  -

 األرض. في المسرفين لهِمنه  وإنه -

  
 القرآنية. لللاصلة ومراعاة الجملتين، بين تنويع

  
 المسرفين:
 وغمي والتعذيب الدماء وسلن والقتل واانلاض والكلر والعغيان الكْبر في المسرفين

ا وكان األلوهية، وادعاء الخلق وا،تقار الحق  ذكر كما العبيد! أ س   من عبد 
 بخمفه! كانت امرأته أن العجيب ومن رون.الملس

ربه )  الجن ةِ  في بيت ا عندذه  لي ابنِ  رب   قالْت  إذ ِفرعهونه  امرأةه  آمُنوا للذينه  مام   للاُ  وضه
ني ني وعمِلهِ  ِفرع ونه  ِمن ونج   .11 التحريم (الظالمينه  القوم ِمنه  ونج 
***  
 أ رع: آيا 

ا وال األرضِ  في ُعُلو ا ُيريدونه  ال للذينه  نجعُلها ا  رةُ  الدارُ  تلن)  والعاقبةُ  فساد 
 .83 القصص (للمتقينه 
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***  
  م10/12/2014 األربعاء

 
 (84 )يونس توكلوا فعليه ۞
ى وقاله ) لوا فعليهِ  باهللِ  آمنُتم كنُتم إنْ  قوم يا ُموسه  .84 يونس (ُمسلمينه  كنُتم إنْ  تهوك 
  

لوا  للا: على توك 
 مؤمنين. كنتم إن -

 مسلمين. كنتم إن -

                         
 توكلوا: فعليه
 سبحانه عليه التوكل بوجوب أمر أنه يلهم عليهَّ، َّتوكلوا أو توكلواَّ، َّفعليه قيل: إذا
 غير . على ال
  
 مسلمين: كنتم إن
 وااسمم. اايمان بين فرض  وجود هنا يحتمل -

 آمنتم كنتم إن) مؤمنينَّ كنتم َّإن عنى:بم َّمسلمين كنتم إنَّ تكون: أن يحتمل -
 الملسرين. بعم ذكر كما للتوكيد، التكرار باب من هذا ويكون  (،باهلل

***  
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 الملسرين: أقوال
 الرازي:

لْ  للا فعلى باهلل المؤمنين من كنته  إن إسممه: ،ال للمسلم يقول تعالى كأنه»   «.تهوك 
  

ا: وقال  أيض 
 بالتوكل أمرهم السمم عليه كأنه الحصر يليد األول ألن عليه؛ توكلوا يقل: لم»

 «.الغير على التوكل عن ونهاهم عليه،
***  

 القرطبي:
ا الشرط كرر »  «.تأكيد 

***  
 الشوكاني:

 به اايمان للا على التوكل في فشرط للشرط، التكرير باب من هذا إن قيل:»
 وقدر . لقضائه االستسمم أي: وااسمم،

 باايمان المعلق بل بشرطين، الحكم تعليق من ليس هذا إن وقيل:
 أي: هلل، أنلسهم يسلموا أن والمعنى: ،وجود  بااسمم والمشروط التوكل، وجوب هو

 مع يكون  ال التوكل ألن فيها، للشيعان ،ظ   ال  الصة، سالمة له يجعلوها
  ». التخليي
 أقول:

 العام بمعنا  هو بل وقدر ، للا لقضاء االستسمم هو هنا ااسمم معنى أن أرع  ال
 أعلم. وللا اايمان، للظ وجود مع األليق هو العام المعنى وهذا الظاهر،
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***  
  م5/8/2014 الامثاء

 
 

 (85 يونس) الظالمين للقوم فتنة تجعلنا ال ربنا ۞

  

 والظالمون   موسى، قوم هم والداعون  يونس، سورة من 85 ا ية في الدعاء هذا ورد
 فرعون. قوم هم

  

 اللتنة:

 )االبتمء(. اال تبار هي      -

 )البمء(. العذاب أو      -

 الدين. من الخروج أو      -

 مصحوب ا قاسي ا، يكون  قد فاال تبار .اتصال وبينها متقاربة، الامثة المعاني وهذ 
 دينهم! عن الناس يخرج بحيث وعذاب، بشدة

 استعمل ثم رداءته. من جودته لتظهر النار، في الذهب إد ال من ءجا اللتنة وأصل
 النار. اانسان إد ال في

  

 المعنى: فصار بهم. أو بنا تختص وربما لللتنة، معان ثمثة فهذ 

 تختبرهم. ال أو تختبرنا ال      -

 تعذبهم. ال أو تعذبنا ال      -
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 ديننا(. )عن تصرفهم ال أو ديننا عن تصرفنا ال      -

  

 تنصرهم، وال علينا تسل عهم ال أو عندذ، من بعذاب أو بأيديهم، تعذبنا ال والمقصود:
 ا  رة. في لهم تعذيبن في سبب ا الدنيا في لنا تعذيبهم ويكون  يقتلونا. أو فيعذبونا
ا فيزدادون  منا،  ير أنهم نرع  أو يرون  وربما  وطغيانر ا. وظلم ا عناد 

 جعلنا وال بأيدينا، عذبهم وال عليهم، للاُ  سل عنا ما ،ق على كانوا لو يقولون: وقد
نا، إلى هذا يؤدي وربما ُمهانون. وهم مكرمون  إذن فنحن منهم. أقوع   صد هم، أو صد 
 جزئي ا. أو كلي ا الصحيح، الدين عن

  

 الملسرين: أقوال

 على القهر،و  بالظلم يهحملونا، أن من تمكنهم ال أي ملتونين، تجعلنا َّال :الرازي  قال
 قبل تعالى للا ذكر  بما متأكد التأويل وهذا قبلنا . الذي الدين هذا عن ننصرف أن
ى آمنه  فما) قوله: وهو ا ية، هذ  ية   إال ِلُموسه ، على قوِمِه، ِمن ُذر   ِفْرعهونه  ِمن  هوف 

 83 يونس (الُمسرفينه  لهِمنه  وإن ه األرِض، في لهعال   ِفْرعهونه  وإن   يهلتنههم، أن وملِئهم،
 (.17/146 الرازي  )تلسير

  

 )تلسير الدينَّ عن لنا فتنة ذلن فيكون  علينا، تنصرهم ال َّأي: :القرطبي وقال
 (.8/370 القرطبي

  

 فيه، نضعف أو ديننا، اتباع عن فنتولى بهم، تلتنر ا َّال :11/470 المنار في وقال
 لناَّ. ظلمهم شدة من فرار ا
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 ،يان أبي )تلسير لهمَّ وبسعه علينا، الرزض  بتقتير فتنة، تجعلنا َّال :،يان أبو وقال
6/96.) 

  

  

 الدينية: اللتاوع 

 الحضارة فيها وتضعف إسممية، غير مدنية فيها تسود التي اللترا  في تجد، لهذا
 ... االقتصادي أو العسكري  أو السياسي المجال في الدينية، اللتاوع  أن ااسممية،

ة، اللتاوع  إلى منها الحيل إلى أقرب تصيرو  الضغوط، تحت تقع  تغدو وربما الجاد 
 الصحيح، واللقه والسنة القرآن إلى دائم ا الرجوع يجب لذلن فارغة. شكليا  مجرد
 ما. وضع أو ما، مكان أو ما، زمان في اللتاوع، من اعوج   ما لتقويم

  

 عليه، الناس ُيقبل و،تى دينهم، على يابتوا ،تى أنلسهم، يقووا أن المسلمين على إن
نا ال و،تى وضعلنا، تخل لنا من يرونه ما عنه يهصدبهم ال و،تى  من نرا   ما عنه يهصدب
مهم تهم! تقد   وقو 

***  

   م3/4/2013 األربعاء
 

 (87 )يونس المؤمنين شروب   الصمة وأقيموا ۞
 يقل: لم

 المصل ين. وبشر
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 (88 يونس) أموالهم على اطِمْس  ربنا ۞

 الدنيا الحياةِ  في وأمواال   زينة   ومهأل  ِفْرعهونه  آتيته  إننه  رب نا موسى وقاله ) 
 ،تى ُيؤمنوا فم قلوِبهم على واشُددْ  أمواِلهم على اطِمْس  ربنا سبيِلن عن ِلُيضل وا رب نا
وا  ال الذينه  سبيله  تت بعان   وال فاستقيما دعوُتكما أجيبْت  قد قاله  األليم. العذابه  يهره

 .89-88 يونس (يهعلمونه 

  

 مأل :

 قومه. كبراء

  

 زينة:

 اللخمة. والمراكب العظيمة والمزارع والقصور والجواهر كالحلي

  

 وأمواال : زينة

 قومهم. نظر في شأنهم تعظم :الزينة

 ذممهم. وشراء الرعية لتعويع يسخرونها :األموال

 العلماء: بعم قال

 وأثاث. ومركوب ملبوس من به يتزين ما :الزينة

 الناطق: واللضة. الذهب الصامت: وناطق. صامت من ذلن على مازاد :والمال
 والامار. والزروع األنعام
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 ومااله: الركبان، بين ذكر  طار ما العيش وُرفهنية الرزض  سعة من لهم كان وقد
 األهراما .

  

 ليضل وا:

 منها: أقوال فيها المم:

 الضمل. أمرهم عاقبة لتكون  أي: والصيرورة. العاقبة الم      -

 يضل وا. كي أي: كي. الم      -

 يضل وا. أن ألجل أي ألجل: الم      -

 أموالهم: على اطِمْس 

م ْرها، أهِلْكها، أذِهْبها،  امحقها. ده

 اازالة. المحو، العمس:

  

 قلوبهم: على اشُددْ 

 عليها. اطبعْ  قاسية، اجعلها

  

 يقل: لم

-      .  دْعوتنه

 وهارون. موسى فالمقصود: دعاء. والتأمين أم ن، هارون  وأ ا  دعا موسى ألن

 تت بعا. وال      -
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 الجزم. ومحله الاقيلة بالنون  النهي جاء

  

 قراءة: في

 ليهِضل وا.

  

 تتبعان(: )وال في قراءة من ورد ما

. وال والنون: التاء تشديد      -  الجمهور. قراءة وهي تت بعان 

. وال النون: وتشديد التاء تخليف      -  تْتبعان 

 النهي. ال النلي على تت بعاِن. وال النون: وتخليف التاء تشديد      -

 تْتبعاْن. وال النون: وتسكين التاء تخليف      -

  

 عليهم. دعاء أم لهم دعاء األثرياء:

 واافساد. واللساد وااضمل، الضمل في ثروتهم استخدموا إذا عليهم دعاء      -

 والصم . الخير في ثروتهم استخدموا إذا لهم دعاء      -

***  

  م28/11/2012 األربعاء

 
 (89 يونس) يعلمون  ال الذين سبيل تتبعان   وال فاستقيما ۞
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 ما فائدة نون التوكيد من ،يث المعنى.
 :قال تعالى

 .89( يونس فاستقيما وال تت بعان  سبيله الذين ال يهعلمون قال قد ُأجيبت دعوُتكما )
 :قال لي

 .لم يقل: وال تت بعا
 :قلت

 .ال: ناهية
: فعل مضارع مجزوم بحذف النون، والنون هنا: نون التوكيد الاقيلة  .تتبعان 

 :قال
 ما وظيلة نون التوكيد.

 :قلت
 .التوكيد
 :قال

 توكيد ماذا.
 :قلت

 .توكيد النهي
 .قوة النهيزيادة في 

 .المبالغة في النهي
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على أهل النحو وأهل التلسير أن يبينوا قيمة نون التوكيد من ،يث تأثيرها على  
)  .المعنى، لكي يتضح اللرض بين: )ال تتبعا( و)ال تتبعان 

 :قال
 ما اللرض في المعنى بين التوكيد بالنون الاقيلة والتوكيد بالنون الخليلة.

 :قلت
 .ا، كما قال أهل النحوالاقيلة أشد توكيد  

 :قال
( بنون التوكيد، ولم يأ : )فاستقيما( بنون التوكيد، مع أنها وال تتبعان  لماذا جاء: )

 تد ل على األمر كما تد ل على المضارع.
 :قلت

 .لعل الاانية أغنت عن األولى للتخليف، أو أن االستقامة ال تحتاج، بخمف التبعية
 :قال

 .هذا اال تصار والوضو  عند أهل التلسير وأهل النحوتمنيُت أن أرع مال 
*** 

 :الثالثاء
 هر1439شعبان  16
 م2018أيار  01
 



316 

 (94)يونس لقد جاءذ الحق من ربن فم تكونن من الممترين  ۞

 الخعاب لمحمد صلى للا عليه وسلم، وال أتد ل في التلسير بين للا وأنبيائه. -
 ته.الخعاب له والمراد أم   -
 ا.الخعاب لهما جميع   -
 الخعاب لكل وا،د. -
 

 (95 يونس) كذ بوا الذين من تكونن   وال ۞
  
 .95 يونس (الخاسرينه  ِمنه  فتكونه  للاِ  بآيا ِ  كذ بوا الذينه  ِمنه  تكونهنب  وال)
  
 (.تُكنْ  الو) (تكوننب  ال) بين اللرض  ما

 ا ية. هذ  في النهي تأكيد اسمها ،سب وظيلتها التوكيد نون  أن اللرض  لعل

  
. يقل: لم لماذا  فتكوننب

 الملسرين. عند شيئ ا هذا من أجد ولم أدري، ال

 السببية(. )بلاء منصوب (فتكونه ) اللعل أن السبب يكون  ربما

  
: وال  تُكونهنب

 وسلم. عليه للا صلى للنبي  عاب     -
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 أمته. والمراد له  عاب    -

 ا. عاب لهما جميع   -

  عاب لكل وا،د. -

***  
 أ رع: آيا 

 أ رع: مواضع عدة في يونس سورة في ورد  التوكيد نون 

 .22 ا ية (الشاكرينه  ِمنه  لهنكوننب  هذ ِ  ِمنْ  أنجيتهنا لئن)      -

 .46 ا ية (مهرجُعهم فإلينا نهتوفينبن أو نهِعُدهم الذي بعمه  ُنرينبن وإم ا)      -

 .89 ا ية (يهعلمونه  ال الذينه  سبيله  تتبعان ِ  وال)      -

 .94 ا ية (الُممترينه  ِمنه  تكوننب  فم)      -

 .105 ا ية (الُمشركينه  ِمنه  تكوننب  وال)      -

 *** 

     م10/1/2014 الجمعة
 

  (98)يونس فلوال كانت قرية  ۞

فلوال كانت قرية  آمنْت فنلعها إيماُنها إال قومه يونسه لما آمنوا كشلنا عنهم عذابه )
 .98يونس  (الخزي في الحياة الدنيا
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 كانت: كان هنا تامة، بمعنى وجد .

 قال لي:

استاناء من قوله: ( إال قومه يونسه لما آمنوا كشلنا عنهم عذابه الخزي قوله تعالى: )
(، مع أن القرية وقوم يونس آمنوا ونلعهم فلوال كانت قرية  آمنْت فنلعها إيماُنها)

 إيمانهم! 

 قلت له:

( فيه ،ذف، تقدير : فنلعها إيمانها إذا فلوال كانت قرية  آمنْت فنلعها إيماُنهاقوله: )
 أتاها العذاب.

آ ن وقد عصيته )...( منت ،تى إذا أدركه الغرض قال آ: )91-90بداللة ا ية 
 (.قبلُ 

  :عياض قالوا عن اللضيل بن

، افعلْ وجل ْت  اللبهم إن ذنوبنا قد عظمْت » ه، بنا ما أنت أهلُ  ، وأنت أعظم منها وأجل 
 )الزمخشري والرازي(. .«هبنا ما نحن أهلُ  وال تلعلْ 

 
 (99 يونس) جميع ا كل هم ۞
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 الناسه  ُتكر ُ  أفأنته  جميع ا كل هم األرضِ  في مهن  منه  رب نه  شاءه  ولو) تعالى: قال
 .99 يونس (ُمؤمنينه  يكونوا ،تى

  

 الملسرين: أقوال

(. لر تأكيد (:جميع ا)     -  (.اثنينِ  إلهينِ  تتخذوا ال) كقوله: )كل 

 ُمعبقين اايمان على مجتمعين (:جميع ا) والشمول. اا،اطة وجه على (:كل هم)      -
 الحال. على منصوب (:جميع ا) (.مهن) لر تأكيد (كل هم) فيه. يختللون  ال عليه

***  

 أ رع: آيا 

 .73 ص ،30 الحجر (أجمعونه  كل هم الممئكةُ  فسجده )

*** 
  م6/11/2012 الامثاء

 
 (101 يونس) ا يا  تغني وما ۞
 

 قوم نع والنُُّذرُ  ا يا ُ  ُتغني وما واألرضِ  السموا ِ  في ماذا انُظُروا ُقلِ تعالى:) قال
 .101 يونس (ُيؤمنونه  ال

 قل:

 محمد. يا

 ُنُذر:
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 رسول. نذير: جمع:

 ُتغني: وما 

 :ما
 نافية.      -

 استلهامية.      -

 واألرِض: السموا ِ  في ماذا انُظروا 

 وُنُذر. آيا    من واألرض السموا  في ماذا انظروا :التقدير لعل

 آيا . من واألرض السموا  في ماذا انظروا أو:

 النذر. فيه: أضيلت :والنذر ا يا  تغني وما قوله:

 يقل: لم

 يؤمنون. ال قوم عند والنذر ا يا ُ  ُتغني وما      -

 يؤمنون. ال قوم ا والنذر ا يا  ُتغني وما      -

 يؤمنون. ال قوم في والنذر ا يا  ُتغني وما      -

 قوم: عن والنذر ا يا  تغني وما

  الورقي. الكتابِ  عن االكتروني الكتابُ  ُيغني هل      -

 كلاذ. عنن: الرجلُ  أغنى      -

 ينلعن. ما عنن.: هذا ُيغني ما      -

 الباب. هذا في تقع ا ية
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 قوله: عند الرازي  إال لهذا يتعرض ولم

  .«ُتنلقْ  لم إذا المالُ  عننه  ُيغني ما كقولن: »
 تنلق. لم إذا المال ينلعن ما

 يؤمنون: ال قوم عن 

 يؤمنون. ال أنهم للا علم في سبق قوم عن
*** 

   م7/8/2014 الخميس 
 

 (103 )يونس المؤمنين ننل علينا ،قا كذلن ۞

  .103 يونس (الُمؤمنينه  ُنْنلِ  علينا ،ق ا كذلنه  آمُنوا والذينه  ُرُسلهنا ُننهج ي ثم  ) 

 يقل: لم

  والمؤمنين. رسلنا

 يقل: لم

 المؤمنين. ننجي أن علينا ،ق   كذلن -

 المؤمنين. ننجي أن علينا وجب كذلن -

 المؤمنين. ننجي أن علينا ،ق ا كان كذلن -

 المؤمنين. )تنجيُة( إنجاءُ  علينا ،ق ا كان كذلن -
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  .47 الروم (المؤمنينه  نصرُ  علينا ،ق ا وكانه )

:  كذلنه

يناهم كما أي:   المؤمنين. ننجي نج 

 ،ق ا:

 معلق. ملعول

 ،ق ا. ذلن ،ق   التقدير:

 المؤمنين: ُننلِ 

 المؤمنين. ُننجي

  الساكنين. اللتقاء الياء بحذف ُنعقت، كما ُكتبت

 قراءة: في

 رسلنا. ُنْنجي -

 المؤمنين. ُننهل   -

  

 :،يان أبو قال
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ينا الذي اانجاء ذلن ماله  تقدير : نصب موضع في كذلن أن الظاهر»  الرسله  نج 
 ،ق ا. ذلن ،ق تقدير: على (،ق ا) ويكون  محمد. يا بن آمن مهن ُننجي ومؤمنيهم،

 
 تقدير : الكاف، عنه النائب المحذوف من بدال   (،ق ا) يكون  أن يجوز البقاء: أبو وقال
 التي (ننجي) بر منصوبين (،ق او) (كذلن) يكون  أن وأجاز ،ق ا. ذلن ماله  إنجاء  

 الاانية. (ننجي) بر (،ق او) األولى، (ننجي) بر منصوب ا (كذلن) يكون  وأن بعدهما،
 كذلن، األمرُ  وقد ر : رفع، موضع في الكاف تكون  أن ععية( )ابن لر تابع ا هو وأجاز
 بعدها. بما منصوب (،ق او)

 
 ،ق او) المشركين، ونهلنُ  منكم المؤمنين ننجي اانجاء ذلن ماله  الزمخشري: وقال
 به: المراد (علينا ،ق ا) القاضي: قال ،ق ا. علينا ذلن ،ق   يعني: اعتراض (:علينا

 الاواب إلى العذاب من والمؤمنين وسلم عليه للا صلى الرسول تخليص ألن الوجوب،
 «.واجب

***  

       م6/8/2014 األربعاء

 
         (104 )يونس ديني من شن في كنتم إن ۞

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
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 للاِ  ُدونِ  ِمن تهعُبدونه  الذينه  أعبدُ  فم ِديني ِمن شن   في كنُتم إن الناُس  أي ها يا ُقلْ ) 
 .104 يونس (يهتوف اكم الذي للاه  أعبدُ  ولكنْ 

  
 شن:

 النظري(. )الدين للا دين في      -

 العملي(. )الدين به أدين الذي الدين في      -

  
 التقدير:

 فاسد. دينكم بأن يقين على فإني ديني من شن في كنتم إن      -

 دينكم. بعمن في أشن ال فأنا ديني من شن في كنتم إن      -

 للا. أعبد بل أصنامكم أعبد ال فأنا لكم، أبي نه فأنا ديني تجهلون  كنتم إن      -

 فم عليه، مستقيم أنني لكم أبي ن فأنا ديني على استقامتي من شن في كنتم إن      -
 ديني. عن أتحول أن مني تنتظروا فم ... أعبد

 ... أعبد ال أني فاعلموا ديني من شن في كنتم إن      -

  
 يتوفاكم:

 كلرهم. على ويجازيهم ويحاسبهم ويبعاهم يتوفاهم بأنه إشعار      -

 نجيني.ويُ  ُيهلككم      -
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 *** 

 م8/8/2014 الجمعة
  

 (105 )يونس المشركين من تكونن   وال ۞
 في ورسله للا بين التلسير في أتد ل وال وسلم، عليه للا صلى للنبي  عاب -

 ا يا . هذ  مال
 أم ته. والمراد له  عاب -
  ونسجميع ا. لهما  عاب -
 وا،د. لكل  عاب -
 

 (106 )يونس الظالمين من اإذ   فإنن فعلته  فإن ۞
 السابقة. ا ية في قلته ما هنا أقول
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 هود﴾ سورة﴿
 

 (1 هود) فصلت ثم آياته أ،كمت ۞
 مقتر  جديد تلسير مع
لْت  ثم   آياُتهُ  ُأ،ِكمهْت  كتاب  )  . ،كيم لُدنْ  ِمن ُفص  بير   .2-1 هود (للاه  إال تهعُبدوا أال  ه
  

 كتاب:
 كتاب. هذا

  
 ُأ،ِكمهْت:

لْت ) عن: بمعزل تلسيرها يمكن ال  (.للاه  إال تهعُبدوا أال) عن: بمعزل وال (،ُفصه

 منسو ة. غير محكمة: آية

 متشابهة. غير محكمة: آية

 ا ية. في آ ر معنى له يكون  وقد هذا، من أعم اا،كام

 وااتقان. ااصم  اا،كام:

 جميع من معجزة آيا  فهي ثم منو  ومعنى. مبنى ُأ،كمْت  القرآن آيا  أن ذلن من
 نوا،يها.

  
 فصلت: ثم ... أ،كمت
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 فشيئ ا. شيئ ا ُنز لت ثم )بإ،كام( ُجمعت      -

 ُنز لت. ثم المحلوظ اللو  في ُجمعْت       -

 للتدبر. أو الحاجة، ،سب آية آية نزلت ثم جملة ُأ،كمْت       -

 منها. متلرعة آيا  منها فصلت ثم الكلية آياته أ،كمت      -

لْت  للظ ا، ُأ،كمْت       -  معنى. وُفصه

ر . ثم ُأجملت      -  ُفس 

 آية. آية سورة، سورة فصوال : ُجعلْت  ثم ُأجملْت       -

 زيد: طعام أكلت تقول: للغالب. التعبير في والعبرة قليل، منها والمنسوخ تنسخ، لم      -
 طعامه. بعم أي

 ال،ق. بكتاب ُتنسخ لم      -

 الُمحكم. إلى ُيرد   وهو القليل، إال المتشابه من فيها ليس      -

 فساد. وال تناقم وال باطل وال فيها  لل ال      -

 والاواب والوعيد، والوعد والحرام، بالحمل فصلت ثم والنهي، باألمر أ،كمت      -
 والعقاب.

 ابن قال .،كيم ا ية: في قوله انظر اا،كام. من وليس الحكمة، من أ،كمت:      -
لت) لر مقابل و بير (،ُأ،كمت) لر مقابل ،كيم » :عاشور  «.(ُفص 
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 لدن: من

 عند. من

  
 ثم :

  :،يان أبو قال
 أ،سن ُمحكمة هي تقول: كما الحال، في ولكن الوقت في الترا ي معناها ليس»

لة ثم اا،كام  انتهى. اللعل، كريم ثم األصل كريم وفمن التلصيل، أ،سن ُملص 
 «.الزمان في الوقوع لترتيب ال اا بار، لترتيب جاء  (ثم  ) أن يعني:

  
 :عاشور ابن وقال
 من التلصيل في ِلما الجمل، ععف في شأنها هو كما الرتبة، في للترا ي :ثم  »

  ». واايضا  البيان إلى ترتا  العقول ألن النلوس، لدع االهتمام
  

 أقول:

 ،سب منهما كم   مع ا، قبولهما ويمكن ،يان، أبي لكمم مخالف عاشور ابن كمم
ا التلسير كان ولو المعتمد. التلسير  أ،دهما. إال قبلنا ما وا،د 

  
 مقتر : آ ر تلسير

لت، ثم آياُتهُ  ُأ،كمْت  ، ،كيم لدن ِمن ُفصه  للاه: إال تعُبدوا أال  بير 

 للا. إال تعبدوا أال ُفصلْت  ثم ُأ،كمْت 
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لْت(، ثم )ُأ،كمْت  تلاصيل: في للد ول ،اجة هناذ تكون  ال قد ثم ومن  بمعزل ُفص 
 إجماال   الكتاب به جاء ما هو و،د  للا عبادة أن المراد ألن ذلن الم،قة، ا ية عن

 ثم ومن له، تلصيل هو عدا   ما وكل ،للا إال تعبدوا ال على: إجماله قام وتلصيم !
 أعلم. للاو ااجمال، بهذا التلاصيل جميع ربي يجب

  
 العلمي: البحث في ا ية فوائد من

 لبحاه موضوع ا ا تار ما إذا للبا،ث، بد فم العلمي، البحث في تليدنا ا ية هذ 
 التلاصيل وجميع اللرعية العناوين جميع متنه، وفي بحاه،  عة في يربي أن وعنوان ا،

ا ،شو ا الكمم جاء وإال العنوان، وبهذا الموضوع بهذا  ثم أه،ِكمْ ) مترابي غير مشوش 
لْ   واضحة فكرة رأسه في استحكمْت  فمهن تلصيلها. قبل اللكرة إ،كام من بد ال (.فهص 
 وللا  بير ا، وال بحاه في ،كيم ا يكن ولم ينجح، لم وإال عرضها، في بعدُ  ِمن نجح
 بالصواب. أعلم

***  
      م11/1/2014 السبت

 

 (3)هود ه ويؤِ  كلب ذي فضل  فضله  ۞
 : 11/181 العبري قال 

كررل مررن تلضررل، بلضررل مالرره أو قوترره أو معروفرره، علررى غيررر ، محتسررب ا بررذلن، يايررب َّ
ا برره وجرره للا، أجررزل ثوابرره وفضررله فرري ا  رررةَّ )وانظررر ، أي يايبرره أجررزل الاررواب مريررد 

 .(9/4تلسير القرطبي 
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 :  6/121أبو ،يان قال 
، ويحتمرل أن يعرود علرى يحتمرل أن يعرود علرى للا تعرالى )...( (والضمير في )فضرله

. فررإذا عرراد الضررمير علررى للا كرران المعنررى أن للا تعررالى يايررب )كررل ذي فضررل(العبررد 
. فمرن عمرل ،سرنة كتبرت لره بلضرل مرن عنرد  أكبرر منرهصا،ب اللضل أو المعروف 

نظرم الردرر ): هلرن مرن غلبرت آ،راد  عشرراته قال ابرن مسرعود. أو أكارعشر ،سنا  
، أي مررن غلبررت سرريئاته الترري ال تضرراعف ،سررناته الترري تضرراعف، فررإن للا (9/228

. وإذا عررراد الضرررمير علرررى المرررؤمن يضررراعف الحسرررنا  وال يضررراعف السررريئا تعرررالى 
، ، ال يبخسه منه شريئ اصا،ب اللضل كان المعنى أن للا تعالى يايبه باواب من عند 

 .(6/283اعا  )وانظر الدر المصون ي الجنة تتلاضل بتلاضل العفالدرجا  ف
 

اللضل األول هرو العمرل الصرالح، واللضرل الاراني هرو  أن 11/318ابن عاشور ذكر 
 .ل الااني هو ثواب الدنيا وا  رة. ورأع بعم الملسرين أن اللضثواب ا  رة
 

. فكررل فرري كررل إنسررانوربمررا تتصررل هررذ  ا يررة بالمزايررا النسرربية الترري أودعهررا للا تعررالى 
 . وهررو بنرراء  فرري  لقرره، وهررذا مررن إعجرراز للا ن يتميررز بشرريء قررد ال يوجررد فرري غيررر إنسررا

علررى هررذ  المزايررا الترري يتمتررع بهررا، يمكنرره أن يبرررز ويتررألق، إذا عرررف هررذ  المزايررا فرري 
أن اانسرران . وال ريررب واهتمامررهتخدمها فرري مجررال عملرره ، واسررنلسرره، واكتشررلها ونماهررا
ا إالمؤمن سيلعل الخيرا  ، وسريكون ثوابره لى هرذ  الخصرائص والمزايرا النسربية، استناد 

 .في الدنيا وا  رة ثواب ا كبير ا
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راأن الاواب في الردنيا قرد يكرون  12/8المنار ذكر في  ، وأمرا ثرواب ا  ررة جزئي را ناقص 
 . معردكامل و فهو ثواب 

*** 
 2006تموز  13
 

 (3 هود) فضلهه فضل   ذي كل وُيؤ ِ  ۞

  

 الملسرين: أقوال

ته أو ماله بلضل تلضل من كل يايبُ  عمله. جزاءه  صالح عمل ذي كل ُيؤ ِ       -  قو 
 معروفه. أو

 فإن ،سنا ، عشر له ُكتبت ،سنة عمل ومن سيئة، عليه ُكتبت سيئة عمل من      -
 الحسنا  من أ ذ يعاقب لم وإن ،سنا ، عشر له بقيت الدنيا في بالسيئة عوقب
 ،سنا . تسع له وبقي وا،دة العشر

لْت  من كل ُيؤ ِ       -  للا. فضل (:فضله) الجنة. أي فضلهه، سيئاِته على ،سناُته فهضه
 على فيهما تعود فإنها السابقين، المعنيين بخمف تعالى، للا على تعود هنا الهاء

 (.فضل ذي كل)

  

 االقتصاد. علم في النسبية المزايا بنظرية صلة لآلية هل
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 يكون  قد الخارجية(، )التجارة االقتصاد علم في المعروفة النسبية المزايا غرار على
 إنسان فكل إنسان. كل في تعالى للا أودعها التي النسبية بالمزايا صلة ا ية لهذ 
 هذ  على بناء   وهو  لقه. في للا إعجاز من وهذا غير . في يوجد ال بشيء يتميز
 نلسه، في المزايا هذ  عرف إذا ويتألق، يبرز أن يمكنه بها، يتمتع التي المزايا

 المؤمن اانسان أن ريب وال واهتمامه. عمله مجال في واستخدمها ونم اها، واكتشلها
ا الخيرا ، سيلعل  في ثوابه وسيكون  النسبية، والمزايا الخصائص هذ  إلى استناد 
 كبير ا. ثواب ا وا  رة الدنيا

 قال فيحسد . غير ، فضل يتمنى وال نلسه، فضل من يستليد أن فضل ذي كل وعلى
ل ما تتمن وا وال) تعالى: كم بهِ  للاُ  فض   (فضِله ِمن للاه  واسألوا ... بعم   على بعضه
 .32 النساء

***  

  14/10/2012 األ،د
    
 (3 هود) تهول وا وإن ۞ 
سن ا متاع ا يمت ْعُكمْ  إليهِ  توُبوا ثم رب كم استغلروا وأنِ ) تعالى: قال   ُمسم ى أجل   إلى ،ه

 .3 هود (كبير   يوم عذابه  عليُكمْ  أ افُ  فإني تهول وا وإن فضلههُ  فضل   ذي كل   ويؤ ِ 
  

 تهول وا:
 للغائب. وتصلح للمخاطب تصلح
 مضارع(. )فعل تتول وا أصلها: فإن األقرب، وهو للمخاطب، كانت فإذا
 عليكم. أ افُ  إني لهم فقل ماض( )فعل تهول وا وإن فالتقدير: للغائب كانت وإذا



333 

***  
 م20/2/2013 األربعاء

 

 (5 )هود الصدور بذا  عليم إنه ۞
 لم يقل:

 بما في الصدور
 

 (6)هود وما من دابة إال على للا رزقها  ۞
( بمعنى: َّمرنَّ. قرال مجاهرد: أي مرا جاءهرا مرن رزض علىذكر بعم الملسرين أن: )

 (.12/1فمن للا، وربما لم يرزقها ،تى تمو  جوع ا )تلسير العبري 
 

، لخصررروص )الللرررظ عرررام، ومعناهرررا اأن ظررراهر ا يرررة العمررروموذكرررر ملسررررون آ ررررون 
، ألن كايررر ا مررن الرردواب تهلررن شرراهدة أو بالمم،ظررة أو بررالواقع(بالمولكنرره مخصرروص 

 .(9/6ل أن ترزض )تلسير القرطبي قب
 

 : 12/15المنار قال في 
، أن مشرريئته َّوقرد ُعلرم بنصرروص القررآن، وبسرنن للا تعررالى، فري الخلرق وأسررباب الررزض 

تررره فيهرررا بالمسرررببا ، و،كمتعرررالى ال تكرررون إال بمقتضرررى سرررننه فررري ارتبررراط األسرررباب 
، أفسررد علررى المسررلمين ديررنهم ودنيرراهم، وأضرراع جررل ملكهررم. والجهررل بهررذا ممررا )...(

 .وجعل جماهيرهم عالة على غيرهمَّ
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 : 4/1857 الظملقال في و 
 . أن السماء ال تمعر ذهب ا وال فضةَّ، وقد علم َّأي فم يقعدن أ،د عن السعي

 
ا يررة، لنلرري المشرركلة االقتصررادية، قتصرراديين المسررلمين إلررى هررذ  وقررد اسررتند بعررم اال

، وذلررن بنرراء علررى فهررم غيررر المرروارد بالنسرربة للحاجررا  البشرررية، أي نرردرة مشرركلة النرردرة
قبرل االسرتدالل ، العلماء والملسررينوكان من الواجب الرجوع إلى أقوال  صحيح لآلية.

كبرار  ، في ضوء التراكم العلمي الذي تركه لنرابها، لكي يتأكد البا،ث من صحة فهمه
 .والمختصينالعلماء 
*** 
 2006تموز  13
 

 (6 هود) رزقها للا على إال األرض في دابة من وما ۞

  

 .6 هود (ِرْزُقها للاِ  على إال األرضِ  في داب ة   ِمن وما) تعالى: قال           -1

 نكتتان: اليوم النكتة هذ  

 في يستغنون  ال علماءنا أن والاانية األ رع، النكت سائر مع تستوي  منهما األولى
 النص على باالعتماد تلهم قد ا ية فهذ  .والتجربة والمشاهدة المم،ظة عن علومهم

 غير على ااسممي االقتصاد في البا،اين بعم وفهمها صحيح. غير فهم ا فقي
 في االقتصادية المشكلة إنكار عنه نشأ آ ر فهم ا اللهم هذا على وبنهوا وجهها،
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 والسنة، القرآن إلى يرجعون  الذين السللية من البا،اون  كان وإذا ااسممي! قتصاداال
 العلماء! هؤالء فهمه ما يلهموا أن لهم أين فمن العلماء، أقوال إلى يرجعون  وال

  

 با تصار: ا ية معنى

 رازقها. هو فاهلل ُرزقت إذا دابة كل

 يرزقها! وال تمو  قد أي:

  

 اانسان. تشمل هل الداب ة

 منهم(. والناس دابة )كل :الضحاذ قال ذلن. يقول بعضهم      -

 يد ل. ال اانسان إن يقول وبعضهم      -

  

 التلسير: في المشاهدة دور

 من المخلوقا  بأرزاض تكلل للا أن المعنى فلعل تهلن، الدواب من كاير ا أن المشاهد
 أموال يأكلون  األثرياء أن نرع  فنحن وابتمهم. العام، المستوع  على والعباد الدواب
 يمرضون  وأفراد التخمة، من يمرضون  ُمتخمون  أفراد فهناذ ودول، أفراد من اللقراء،
 للا رضي علي قال األفراد. في نجد  كما الدول في نجد  وهذا الجوع. من ويموتون 
. به ُمت ع بما إال فقير جاع ما عنه:  غني 

 (!جوع ا تمو  ،تى يرزقها لم وربما للا، فِمنه  رزض   ِمن جاءها ما) :مجاهد قال
*** 

 الملسرين: أقوال 
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 ذلن أن يعني وهذا ا ية. في )من( بمعنى (على) أن إلى الملسرين بعم يذهب  -
ا، ليس  واجب ا. ليس تعهد 

 عام، )الللظ الخصوص ومعناها العموم، ا ية ظاهر أن آ رون  ملسرون  وذكر  -
 تهلن الدواب من كاير ا ألن بالواقع(، أو بالمم،ظة أو بالمشاهدة مخصوص ولكنه
 (.9/6 القرطبي )تلسير ترزض  أن قبل

  
 سعي: إلى يحتاج الرزض 

ْل. اعملْ  العمل! بعد إال الرزض  في للا على التوكل يقبل ال  وتوك 

 لقالخ في تعالى، للا وبسنن القرآن، بنصوص ُعلم َّوقد :12/15 المنار في قال
 األسباب ارتباط في سننه بمقتضى إال تكون  ال تعالى مشيئته أن الرزض، وأسباب

 ودنياهم، دينهم المسلمين على أفسد مما بهذا والجهل )...(. فيها و،كمته بالمسببا ،
 غيرهمَّ. على عالة جماهيرهم وجعل ملكهم، جل   وأضاع

  
 ال السماء أن علم وقد السعي، عن أ،د يقعدن   فم َّأي :4/1857 الظمل في وقال
 فضةَّ. وال ذهب ا تمعر

  

 االقتصادية: المشكلة

 مشكلة االقتصادية، المشكلة لنلي ا ية، هذ  إلى المسلمين االقتصاديين بعم استند
 صحيح غير فهم على بناء   وذلن البشرية، للحاجا  بالنسبة الموارد ندرة أي الندرة،
 بها، االستدالل قبل والملسرين، العلماء أقوال إلى الرجوع الواجب من وكان لآلية.
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 كبار لنا تركه الذي العلمي التراكم ضوء في همه،ف صحة من البا،ث يتأكد لكي
 والمختصين. العلماء

ا. كايرة مكاسبه ولكن كايرة، اانسان ،اجا  :الرازي  يقول  أيض 

 أكار. ،اجاته تبقى :أقول

ا كمم ا أ رع  مواضع في بينتُ   االقتصادية، المشكلة في اللقهاء من لعدد صريح 
، المنكرين كمم عني قعع ما وهذا مم.الس عبد بن والعز والماوردي كالغزالي  علي 

 الشريف! النبوي  الحديث في منصوصة االقتصادية المشكلة أن بينت بل

  

 .60 العنكبو  (وإي اكم يرزُقها للاُ  رزقهها تهحِملُ  ال داب ة   ِمن وكأي ن) -      2

 داب ة: ِمن كأي نْ  

 بيوم. يوم ا للا يرزقها بل مد  ر ا، رزقها تحمل ال دابة من كم      -

 المكرمة مكة من هاجروا الذين األولون  المؤمنون  با ية: المقصود بعضهم: وقال      -
 المنورة. المدينة إلى

  

كم تقُتلوا وال) -      3  .151 األنعام (وإي اهم نرزُقكم نحنُ  إممض   ِمن أوالده

 إممض: 

 فاقة. فقر،

 إممض: من 

 ا ن. ،اصل واقع، إممض من أي
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 وبالوالدينِ ) ا باء: ،قوض  رعاية بعد األوالد ،قوض  رعاية ا ية هذ  في ويم،ظ
 (.إ،سان ا

  

كم تقُتلوا وال)    -4  .31 ااسراء (وإي اكم نرزُقهم نحنُ  إممض    شيةه  أوالده

 المستقبل. في يحصل إممض  شية

 قال: ااسراء آية في .واقع إممض األنعام: آية وفي .متوقع إممض هنا: ااممض
ا اللقر كان عندما (.وإياهم نرزقكم) قال: األنعام آية وفي (،وإياكم نرزقهم) م متوقع   قد 

ا اللقر كان وعندما كاسبين. ويصبحون  سيكبرون  ألنهم األوالد، رزض  م واقع   رزض  قد 
ا، هذا يكون  وقد ا باء.  وللا العبارتين، بين فرض  هناذ يكون  فم ثم ومن غامض 

 علم.أ 

  

لت (أقواتها فيها وقد ر)    -5   .10 ُفص 

 فيها:

 األرض. في أي

  

 ا:أقواته

 األقوا ) والزمان والمكان والكمية بالنوع ومعايشهم، المخلوقا  أرزاض أي
 واألوقا . واألمكنة والكميا  بالنوعيا  األقوا  قلنا: الجمع أردنا وإذا (.األوقا  في

  

 الخمصة
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 كما السعي! بعد إال التوكل يقبل وال سعي، من له بد ال الرزض  أن ا يا  هذ  تليد
 على أما الكون. مستوع  على وهذا للا، مخلوقا  وسائر للبشر كافية الموارد أن تليد

 األقوياء وابتلى باللقراء، األثرياء ابتلى للا فإن جماعة، فرد، دولة، الجزئي: المستوع 
 الدول مستوع  على توزيع( )سوء التوزيع في تظالم يحصل ما وغالب ا بالضعلاء.
 تكلي كما وا،د كل تكلي الموارد فإن تظالم، بم ماالي ا، الوضع كان لو نعم واألفراد.
 عن وامتنعوا وغيرها، بالزكوا  التوزيع وأعادوا التوزيع، أ،سنوا الناس أن فلو الجميع.
 كانت لما  ونواهيه، ااسمم أوامر ،سب والتبذير، والترف والسرهف الظلم
 وعلى ،الماال ال الواقع أساس على واقعة الندرة مشكلة ولكن ،ندرة مشكلة هناذ

 كانت فلو ،ابتمء دار الدنيا ألن ذلن للا أراد وإنما الكوني. ال الجزئي األساس
 أعلم. وللا االبتمء، ،صل ما وافرة ،ر ة كلها الموارد

*** 

  :في جدة
  هر25/01/1432
          م31/12/2010

 

 (7 هود) عمم   أ،سن أيكم ليبلوكم ۞
 3 والملن 7 هود 

 7 الكهف وانظر
  

 عمم . أكار يقل: لم :كاير ابن قال
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 أ،سن:
 تبعه. ومن كاير البن  مف ا مع ا، والحسن الكارة فيها يد ل

  
 شكر ا. أكار أيكم :الضحاذ قال
  
 قال: لو

 عمم ، أكار أيكم
 أعلم. وللا الحسن، بشرط الكارة أيضا   فيها لد ل
***  

  م25/6/2013 الامثاء
 

 (8 )هود معدودة ةأم   إلى العذاب عنهم رناأ    ولئن ۞
 مدة مقدرة، وهي معدودة بمعنى قليلة، وقد تكون يوم القيامة، وهو قريب.

 وقد يقصد به عذاب الدنيا.
 

 (10)هود ذهب السيئا  عني  ۞
 لم يقل:
 ذهبت.

 لم أجد لدع الملسرين تلسير ا!
 لعل السبب: السيئة: مؤنث مجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث.
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 (12 هود)  كنز عليه أنزل لوال ۞

 كنز   عليهِ  ُأنزله  لوال يهقوُلوا أن صدُرذه  بهِ  وضائق   إلينه  ُيو،هى ما بعمه  تارذ   فلعل نه ) 
  .12 هود (وكيل   شيء   كل   على وللاُ  نذير   أنته  إن ما مهلهن   معهُ  جاءه  أو

 النكتة:

 بالسياض. و)المهلهن( )الكنز( عمقة ما

  الملسرين. لدع واضحة غير

 صدُرذ: به ضائق  

 إليه. ُيو،ى ما بعم ترذ سبب هو الصدر ضيق أن مع أ  رها لماذا -

ر بالنتيجة بدأ     السبب. وأ  

 به. ضائق صدرذ ألن إلين يو،ى ما بعم تارذ فلعلن التقدير:   

 ضيق يكون  ربما بل إليه، يو،ى ما بعم ترذ سبب ليس الصدر ضيق ولعل -
 الملسرين. عند أجد  لم مني تلسير وهذا إليه. يو،ى ما بعم ترذ نتيجة الصدر

 يو،ى. ما ترذ على أم يو،ى. ما بعم على تعود الهاء هل :به ضائق -

***  
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 مقتر : تلسير

 التقدير: لعل

 عليه أنزل لوال يقولوا: أن  شية صدرذ، به يضقْ  وال إلين، يو،ى ما بعم تترذ ال
يه، مهلهن   أو ُيغنيه، كنز    إن يهديهم الذي هو فاهلل هدايتهم، على بقادر أنت فما يقو 
 الرسول ثراء أن يعتقدون  ربما وهم عليهم. وكيم   ولسته  للا، عن مبل غ وأنت شاء،
 أعلم. وللا إيمانهم، في سبب بالمهلهن قوته وزيادة

 .31 الز رف (عظيم القريتينِ  ِمنه  رجل   على القرآنُ  هذا ُنز له  لوال وقاُلوا)

 بني عن ُ،كي كما السؤدد، وصف مقوما  من كانت المال سعة ألن»
عة   ُيؤ ه  ولم) قوُلهم: إسرائيل  عاشور(. )ابن «(المال ِمنه  سه

ِلك ا طالو ه  لكم بهعثه  قد للاه  إنب  نبيُّهم لهم وقاله ) ا ية:  علينا الُملنُ  لهُ  يكونُ  أنبى قالوا مه
عة   ُيؤ ه  ولم منهُ  بالُملنِ  أ،قُّ  ونحنُ   وزاد ُ  عليكم اصعلا ُ  للاه  إنب  قاله  المالِ  ِمنه  سه
  .247 البقرة (يهشاءُ  مهن ُمْلكههُ  ُيؤتي وللاُ  والِجسم الِعْلم في بهسعة  

  

 يقولوا: أن

 التقدير: ا:قالو  الملسرين أكار

 يقولوا. لئم -1
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 يقولوا. أن  شية أو:    

 يقولوا. أن كراهية أو:    

 يقولوا. أن ألجل أو:    

 ذلن. يكون  كيف يوضحوا ولم    

 يقولوا. ألن :البغوي  قد رها -2

 يقولوا. بأن وغير :

 عاشور. ابن الاانية اللئة هذ  في يد ل وربما

  

 عاشور: ابن عند التقدير

 ملن. معه جاء أو كنز عليه أنزل لوال يقولوا: أن صدرذ به وضائق

 لوال. بقولهم: أو يقولوا، بأن صدرذ وضائق أو:

 صدر . ضيق سبب هو القول هذا أي:

 بعد ، ما على بل الملسرين، أكار قال كما قبله ما على تعود ال الهاء :به ضائق
 .يقولوا أن وهو:

 الهاء. من بدل :يقولوا أن
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 تعليق ا: أقول

 عاشور. ابن أوافق ال -1

 .إلينه  ُيو،هى ما بعمه  تارذ   فلعلنه  الجملة: بقيت -2

 منلصلة هي أم (،يقولوا أن) بر التعلق في بعدها التي الجملة إلى منضمة هي هل
 عنها.

لوها الملسرون   في ذكر  يهرد ولم )أصنامهم(، آلهتهم بسب   متعلقة هي وقالوا: فصه
 الت بعناذ! آلهتنا سب   فيه ليس بكتاب   أتيتنا لو النزول: أسباب في ورد بل ا ية،
 وات بعناذ. لجالسناذ آبائنا، وتسليهه  آلهتنا، سب   تركته  لو أو:

 آلهتهم. سب   تارذ لعلن أي:

 واضحة. غير عاشور ابن عند وهي

 أقول:

 منه المراد )اانكاري  االستلهام معنا  تارذ، لعلن األولى: الجملة في الملسرون  وقال
، ألعلنه  بتقدير: االستلهام النلي. أو النهي(، أو النلي  تارذ . أنته  هل أو: تارذ 

ا، لسته  والنلي:  إلين. ينزل ما كلب  مبل غهم أنت بل تارك 
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 :ععية ابن قال

 ترذه  قي   ُيرد لم فإنه عنه،  رج ثم ذلن من بشيء هم   السمم عليه أنه المعنى ليس»
 وأفعالهم بأقوالهم صدر  يضيق كان وإنما به، صدر  ضاض وال إليه، أو،ي مما شيء  

  ،يان(. أبي )تلسير «اايمان عن وُبعِدهم

 أقول:

 يقول. ما  مف ا ية فظاهر تزيد، فيه ععية ابن قول

نُ  ِكد ه  لقد ثب تناذه  أن ولوال)  .74 ااسراء (قليم   شيئ ا إليهم تهركه

 عن الدفاع بذلن يريدون  ععية، ابن يقول ما ماله  يقولون  اليوم المشايخ من كاير
 ورسوله! للا بين ويد لون  وسلم، عليه للا صلى للا رسول

  

 :المنار في قال

 تقتضيه أن وشأنه بالبال، يخعر مما الو،ي بعم وكتمان الصدر ضيق إن»
 مستسلم أو الترذ، لهذا مجتر  أنت فهل الناس، طباع من المعهود بحسب الحال،

 وال) كقوله: فهو  تلعله. ال كم الصدر. ضيق من البشرية بمقتضى لن يعرض لما
يق   في تنُ  وال عليهم تهحزنْ   كتاب   المص.) وقوله: ،127 النحل  (يهمُكرونه  مما ضه
-1 األعراف (للُمؤمنينه  وذكرع  بهِ  ِلُتنِذره  منهُ  ،رج   صدرذه  في يُكنْ  فم إلينه  ُأنزله 
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نه  با ع   فلعلنه ) وقوله: ،2 ل ا الحديثِ  بهذا ُيؤمنوا لم إن آثارهم على نلسه  الكهف (أسه
نه  با ع   لعلنه  الُمبيِن. الكتابِ  آيا ُ  تلنه  طسم.) وقوله: ،6 . يكوُنوا أال نلسه  إن ُمؤمنينه
 أي )...( 4-1 الشعراء ( اضعينه  لها أعناُقهم فظل ْت  آية   السماءِ  ِمنه  عليهم ُننز لْ  نهشأ
 بأمرهم اهتمامن وشدة اايمان عن وإعراضهم وجحودهم عنادهم أن و،اصله تلعْل، ال

 لن، وتابيتنا إياذ عصمتنا لوال ذلن إلى يلضي أن شأنه مما بيدذ، ر أم ليس فيما
 مبني ا اارشاد كون  في المعنى هذا ويوضح ال، ال نلسن. تبخع ،تى عليه ُتِصرُّ  فهل
نُ  ِكد ه  لقد ثبتناذه  أن ولوال) تعالى: قوله الوقائع تلن في الواقع بيان على  إليهم تركه
  .74 ااسراء «(قليم   شيئ ا

 أقول:

 ععية ابن تليد ذكرها التي ا يا  بعم ولكن المنار، صا،ب قاله ما على أوافق
  هو. تليد  وال

 أن وبين إيمانهم لعدم عليهم وسلم عليه للا صلى الرسول يحزن  أن بين فرض  فهناذ
ثه أو قليم ، يضعف  ويساومو  تزعجهم، التي ا يا  بعم ويترذ بهذا، نلسه تحد 
 شيء إلى تدفعه قد إيمانهم في رغبته ألن صلة، وبينهما دقيق بينهما اللرض  عليها.
 ألن يؤمنوا، لم اربم فعل ولو يلعل، بأال وقوعها، قبل منها يحذ ر  وللا مسايرتهم. من

 و،د ! للا بمشيئة متعلق هو بل الرسول، مقدور في ليس اايمان
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 كنز: عليه أنزل لوال

 والكنوز! األموال إال يهمهم ال

ته ال بماله عندهم الرسول قيمة  ورسالته! بنبو 

 الكنز! هذا من ،صة ألنلسهم يريدون  ولعلهم المال. أين ماال ! معه نرع  ال قالوا:

 الناس! أكار شأن وهكذا

  

 :الرازي  قال

 االسم، بهذا الكاير المال يسمى أنه على العادة وجر  يكنز، ما الكنز( )من المراد»
 كل على بالقدرة تصله الذي االه رسول أنن في صادق ا كنت إن قالوا: القوم فكأن
 الكد   من أ،بابن وتغني به، تستغني ما علين أنزل فهم   عند ، عزيز وأنن شيء،
 للا أنزل فهم   صادق ا كنت وإن .أنصارذ وتعين مهماتن على به وتستعين ،والعناء
 فتزول مقصودذ، تحصيل على ويعينن قولن، صدض على لن يشهد ملك ا معن

 رسول   أنه تعالى فبي ن صادض. غير فأنت ذلن إلهن يلعل لم فلما أمرذ. في الشبهة
ر   بالعقاب ُمنِذر    هو أرسله والذي األشياء. هذ  إيجاد على له قدرة وال بالاواب، وُمبش 
 فعله في عليه أل،د اعتراض وال يلعل، لم شاء وإن فعل شاء فإن ذلن، على القادر
    «.،كمه وفي
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 لوال:

 لو.

 و)لوال(. )لو( بين اللرض  ما

 للتحضيم. لوال:

 للتمني. لو:

 للعهْرض. كمهما متقاربان، وهما

  مقد ر. ولو جواب إلى تحتاج لو:

: معه جاء  مهلهن 

 .7 اللرقان (نذير ا معهُ  فيكونه  مهلهن   إليهِ  ُأنزله  لوال)

 نذير: 

  هدايتهم. تستعيع وال تنذرهم، أي

 يقل: لم

 بشير.

 وبشير. نذير أو

  بالمشركين. يتعلق ا ية في األمر ألن
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 يقل: لم

  شيء. كل على وكيل وللا

 وكيل:

  وقادر. متصرف

 :المنار في قال

 به المراد اانكاري  االستلهام هنا موقعها بحسب )لعل( جملة من اللهم إلى المتبادر»
 سماعه يشق   مما إلين، يو،ى ما بعم الرسول أيها أنت أفتارذ   أي النلي، أو النهي
 لهم الشديد والوعيد واانذار الشرذ عن النهي أو بالتو،يد األمر من المشركين، على

 لوال يقولوا أن) كراهة: أنزل كما كله إيا  تبل غهم أن صدرذ به وضائق عليهم، والنعي
 على به ويمتاز نلقته، في غنيهي لدنه من كنز ا ربه أععا  هم   أي: (،كنز   عليهِ  ُأنزله 
 كسب، بغير ُينال عما به عب روا األرض، في المال من يد ر ما فالكنز: غير .
 دعوته، في يؤيد  (مهلهن   معهُ  جاءه  أو) به يخصه للا عند من كونه على عليه وبإنزاله
 لععاما يأكل الرسول لهذا ما وقالوا) اللرقان: َّ سورة في جاء كما ذلن قالوا قد وهم

 له تكون  أو كنز إليه يلقى أو نذيرا معه فيكون  ملن إليه أنزل لوال األسواض في ويمشي
 .8-7 اللرقان  «(منها يأكل جنة

***  

 أ رع: آيا 
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 يأكلُ  جن ة   لهُ  تكونُ  أو كنز   إليهِ  ُيلقهى أو نذير ا. معهُ  فيكونه  مهلهن   إليهِ  ُأنزله  لوال) -
 .8-7 اللرقان (منها

 .97 الحجر (يهقوُلونه  بما صدُرذه  يهضيقُ  أننه  نهعلمُ  ولقد) -

*** 

       م12/1/2014 األ،د

 
 (13 هود) ملتريا  سور عشر ۞

ر   بعشرِ  فأُتوا ُقلْ )  إن للاِ  دونِ  ِمن استععتم مهنِ  وادُعوا ُملتريا    ماِله ُسوه
 .13 هود (صادقينه  كنتم

  

 يقل: لم

 آيا . بعشر

  

 بُسورة    وال ِماله، ِمن ُسور   بعشر وال بماله، ااتيان البشر يستعيع ال :كاير ابن قال
 ماِله. ِمن

 قصيرة! كانت مهما :أقول

*** 

 أ رع: آيا 
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 ولو بِماِله يهأتونه  ال القرآنِ  هذا بِمالِ  يهأُتوا أن على والجن   اانُس  اجتمعتِ  لئنِ  ُقلْ )      -
 .88 ااسراء (ظههير ا لبعم   بعُضهم كان

لنا مما ريب   في كنتم وإن)      -  ِمن شهداءكم وادعوا ماِله ِمن بُسورة   فأُتوا عبِدنا على نز 
 .23 قرةالب (صادقينه  كنتم إن للاِ  دونِ 

 إن للاِ  دونِ  ِمن استععُتم مهنِ  وادُعوا ماِله بُسورة   فأُتوا ُقلْ  افترا ُ  يقولونه  أم)      -
 .38 يونس (صادقينه  كنتم

  

 بسورة. ثم سور، بعشر التحدي وقع لماذا

 آيا . ثمث قصيرة: تكون  قد السورة      -

 بُسورة. ثم ُسور، بعشر ثم بالقرآن، أوال   وقع التحدي أن الظاهر      -

 *** 

   م6/12/2012 الخميس

 
 (13 هود) سور بعشر فأتوا ۞
ر   ِبعشرِ  فأُتوا ُقلْ  افترا ُ  يقولونه  أم)   للاِ  دونِ  ِمن استععُتم مهنِ  وادُعوا ُملتريا    ِماِلهِ  ُسوه
 .13 هود (صادقينه  كنُتم إن
  

 النكتة:

 قصيرة. وا،دة سورة تكليهم أال كاير ا. هذا أليس سور. عشر لماذا      -
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اهم لماذا      -  أولى. عشر   عن عجزهم كان سورة عن عجزوا إذا بعشر. ثم بسورة تحد 

  
 الجواب:

 ثم كله، القرآن أساس على ُرت ب التحدي أن القرآن علوم في الكاتبون  اعتمد  ما      -
 نزلت بالسورة التحدي يةآ أن بينوا العلماء بعم لكن وا،دة. سورة ثم سور، عشر
 نزول يقتضي ال أ رع  قبل سورة نزول أن بعضهم وأجاب بالعشرة! التحدي آيت قبل

 محم، تحكم مجرد الكمم هذا بأن العلماء بعم ورد   آياتها. جميع قبل آياتها جميع
 مبهم. غير دقيق إثبا  من له بد ال

 القصيرة! سورال العشر: بالسور المراد يكون  ربما بعضهم: وقال      -

 القلة! جمع آ ر إلى انتهاء هي العشرة أن آ رون  وذكر      -

 ماله بسورة يأتي أن استعاع من ألن مهم، غير العدد بأن قال من ومنهم      -
 أقل. أو ذلن من وأكار بعشر يأتي أن يستعيع

 سور عشر سبقها التي هود سورة في نزلت سور بعشر التحدي إن قال من ومنهم      -
 مدني، أكارها السور هذ  بأن عليه واعترضوا عباس. ابن قول وهو المصحف، من

 ابن عن يصح ال هذا لعل وقيل: بعد. ينزل لم ما على )مكة( بر الحوالة تصح فكيف
 ،يان(. )أبو عباس

ع قد ألنه سور، بعشر هنا تحداهم ثم بسورة، أوال   تحداهم المبر د: وقال      -  عليهم وس 
ع فلما ملتريا ، بسور   كتلاءباال هنا  يؤ ذ عددها! عليهم أكار صلتها في عليهم وس 
 ملتريا ! سور على وقع قد الامثة التحديا  من تحد كل   بأن القول هذا على
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 العشر. من بمراد  أعلم وللا مقبولة، أنها يبدو ال األقوال هذ  كل      -

 عشرين على يزيد ما ألةالمس هذ  ،ول وكتب المنار، تلسير صا،ب أطال وقد
 القرآن. قصص فيها التي السور العشر: بالسور المراد أن ورأع صلحة،

 بقوله: شر،ه و تم

 ما كتابه في واللهم الكلمة هذ  من المتأ ر الضعيف العبد هذا آتى الذي هلل الحمد»
 به وصف لما إثبات ا الكمم، وفرسان العلم أئمة من األقوياء الجهابذة أولئن يؤ  لم
 ال عباد  على فضله وأن علم ا، به أ،د يحيي وال عجائبه، تنتهي ال كونه من

 «!مكان وال زمان في ينحصر

  
 بنلسه واعتداد  ذكائه من الرغم على وإطالة، تكلف من فيه لما رأيه، على أوافقه وال 

 للا. ر،مه

*** 

 أ رع: آيا 

لنا مم ا رهيب   في كنُتم وإنْ )      -  ِمن ُشهداءكم وادُعوا ِماِلهِ  ِمن ِبسورة   فأُتوا عبِدنا على نز 
 .23 البقرة (صادقينه  كنُتم إنْ  للاِ  ُدونِ 

 كنُتم إنْ  للاِ  ُدونِ  ِمن استععُتم مهنِ  وادُعوا ِماِلهِ  ِبُسورة   فأُتوا ُقلْ  افترا ُ  يهقولونه  أم)      -
 .38 يونس (صادقينه 

 ُدونِ  ِمن استععُتم مهنِ  وادُعوا ُملتريا    ِماِلهِ  ُسور   ِبعشرِ  فأُتوا ُقلْ  افترا ُ  يقولونه  أم)      -
 .13 هود (صادقينه  كنُتم إنْ  للاِ 
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 ولو ِبماِلهِ  يهأتونه  ال القرآنِ  هذا ِبمالِ  يأُتوا أن على والجنُّ  اانُس  اجتمعتِ  لئنِ  ُقلْ )      -
 .88 ااسراء (ظههير ا لبعم   بعُضهم كانه 

لهُ  ونه يهقول أم)      - . ال بلْ  تهقو   العور (صادقينه  كاُنوا إن ِماِلهِ  بحديث   فليأُتوا ُيؤمنونه
33-34. 

*** 

 م13/1/2014 ااثنين
 

 (15 )هود الدنيا الحياة يريد كان من ۞
ف   وزينتهها الدنيا الحياةه  ُيريدُ  كانه  مهنْ )  . ال فيها وُهمْ  فيها أعمالههم إليهم ُنوه ُسونه  ُيْبخه

ِبيه  النارُ  إال ا  رةِ  في لهم ليسه  الذينه  أولئنه   كاُنوا ما وباطل   فيها صنهُعوا ما و،ه
 .16-15 هود (يهعمُلونه 

  
 ا ية: نزلت فيمن
 الكلار. في -

 والنلاض. الرياء أهل في -

 ألجلها. يعمل وال با  رة يؤمن ال من كل في -

  
 يقل: لم



355 

 الدنيا. الحياة يريد من -

 الدنيا. الحياة يريدون  كانوا من -

 يقل: لم
 فيها. ُيبخسون  ال وهم
  

: ف   ُنوه
 الشرط. بجواب مجزوم

  
 قراءا :

ف ِ  -  أعمالههم. إليهم ُنوه

فب  -  أعماُلهم. إليهم ُتوه

ف ِ  -  أعمالههم. إليهم ُيوه

 أعمالههم. إليهم ُيْوفِ  -

  
 يقل: لم

ف ِ   لهم. ُنوه
ف ِ ) فعل ُعد ي» :عاشور ابن قال  )نبلغ( أو )نوصل( معنى لتضم نه (إلى) بحرف (ُنوه

  ». معنيين افادة
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ا: وقال  نعمة من يمنع ال الكلر أن من األشعري  رآ   لما دليل ا ية هذ  في » أيض 
 «.للا

لت أولئن  الدنيا. الحياة في طيباُتهم لهم ُعج 
 بها واستمتعُتم الدنيا ،ياِتكمُ  في طي باِتكم أذهْبُتم النارِ  على كلُروا الذينه  ُيعرُض  ويومه )

ْونه  فاليومه   كنُتم وبما الحق   بغيرِ  األرضِ  في تستكبرونه  كنُتم بما الُهونِ  عذابه  ُتْجزه
 .20 األ،قاف (تهلُسقونه 

  
 فيها: صنعوا ما و،بي
 فيها. صنعوا الدنيا: على تعود هل :فيها
 فيها. ،بي ا  رة: على أم

 قوالن.
  
                             يقل: لم
 فيها. يصنعون  كانوا ما و،بي -

 يصنعون. فيها كانوا ما و،بي -

  
:  وباطل 

. :قراءة في                     وبهعهله
  

 يعملون: كانوا ما وباطل  
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 .فيها صنعوا ما و،بي عن: معناها يختلف هل
 التوكيد. من لعلها

  
 إعراب:
 مقدم.  بر :باطل  

  
 يقل: لم
 فيها. صنعوا ما وبعل -

 فيها. عملوا ما وبعل -

 فيها. عملوا ما وباطل -

***  
 الملسرين: أقوال

 العبري:
ا عمم   عمل مهن»  ذلن على أععي - الشرذ أهل من يعني - تقوع  غير في صالح 

 أعمال من هذا نحو في مضعر ا، ير،م ، سائم   يععي ر،م ا، يصل الدنيا: في أجر ا
 ويقر والرزض، المعيشة في عليه ويوسع الدنيا، في عمله ثواب له للا يعجل البر،
 من ا  رة في له وليس هذا، نحو في الدنيا، مكار  من عنه ويدفع  وله، فيما عينه

 «.نصيب
 أقول:
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 من الصالح العمل بمعنى العبري، قال كما معناها أرع  ال الدنيا: الحياة يريد كان من
 للا أععا  الدنيا طلب فمن الدنيا. ،ب عن ينم الذي السين لالعم هو بل دين، غير
 الدنيا.

 أقرب. المنار صا،ب ذكر  ما
 هذا من أشمل معناها أن إال النزول، بسبب ا ية يلسرون  الملسرين أن فرضنا لو

 السبب.
***  
 الرازي:

 القسم هذا في ويد ل الحيوان، إلى المنلعة وإيصال العبادا ، قسمان: الخير عمل»
 دفع في والسعي العرض  وتسوية القناطر وبناء والصدقة الر،م وصلة البر الااني
 فإن الدنيا، في الاناء ألجل الكافر بها أتى إذا األشياء فهذ  األنهار. وإجراء الشرور
 فم الخير، أعمال من تكون  فكلها المحتاجين، إلى والمنافع الخيرا  تصل بسببها
 العبادا : وأما المسلم. أو الكافر من صدر  سواء اعا ،ط تكون  األعمال هذ  جرم
 فاعلها أتى وإنما النية، بتلن يؤ  لم فإذا مخصوصة، بنيا  طاعا  تكون  إنما فهي
 فم كعدمها، وجودها صار فيها والسمعة الرياء وتحصيل الدنيا، زينة طلب على بها

 «.العاعا  باب من تكون 
 أقول:
 الدنيا. أعمال لسيرت في العبري  مسلن الرزي  سلن
***  
  ،يان: أبو
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ا ترع  تكاد ال ،تى كاير ا، فشو ا األمة هذ  في الرياء فشا قد»  قول، في ال هلل مخلص 
 «.القيامة يوم النار بهم ُتسع ر مهن أول ِمن فهؤالء فعل، في وال

 أقول:
  العبري. قاله بما القول يعني بالرياء القول
***  
 المنار:

 والمقاصد النيا  على ال السببية، األعمال على الدنيا( )في فيها األرزاض مدار»
 والصدض، واالستقامة، األمانة، نا،ية: من فيها تأثير ا الدين لهداية ولكن الدينية،
 البر على والتعاون  الصبر من ذلن وغير والغش، والزور الخيانة واجتناب والنصح،
  «.هافي الحسنة العاقبة وألهلها والتقوع،

  
 غير في الزينة ويبيح الضارة، غير والمشارب المآكل من العيبا  يبيح الدين»

 ورو،انية، عقلية من اانسانية المواهب يحتقر من يذم وإنما  يمء. وال إسراف
 األنعامُ  بها تلُضله التي الحيوانية الشهوا  في وجود  من و،ظه هم ه كل فيجعل

 في والعصلور الشرب، كارة في والبعير األكل، ارةك في الاورُ  فيلُضله والحشراُ ،
 اللباس. ولمعان األلوان زينة في والعاوس الجنسي(، )االتصال السلاد كارة
 والزينة الشهوا  هذ  في إسرافهم ِمن علم العصر، هذا في أمصارنا أهل ا تبر ومن
 لاروتهم، وما،ق   وأطلالهم، نسائهم ،تى وبيوتهم وأ مقهم لصحتهم ملسد   هو ما

 أن هذا مع وترع  آ رتهم، إضاعة إال ذلن بعد وما ودولتهم، ألمتهم ومضعف  
 الدين عماد هي التي الصمة وتجعل وزن ا، الدينية للتربية تقيم ال ومدارسهم ،كومتهم
  تمميذها. من وال معلميها من أ،د يلزمها ال ا تيارية
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 كلار في أم المشركين في نزلتا هل ،ا يتين في الروايا  تختلف أن العجيب ومن 
 ضمن في بل  اصة، طائلة في منلردتين نزلتا وما المنافقين، في أم الكتاب أهل
 با  رة يؤمن ال فيمن عام وموضوعهما كتاب، أهل وال منافقون  ال ،يث مكية سورة
 «.ألجلها يعملون  وال

*** 
 عاشور: ابن
 تليد ال ا ية أللاظ ألن مراد ، للا أععا  وزينتها الحياة أراد من أن ا ية معنى ليس»

 وهي باألعمال وعلقت النقص. عدم فالتوفية: ،أعمالهم إليهم نوف لقوله: ذلن
 «.المساعي
 أقول:

 عاشور. ابن أوافق ال
 العبري. على التعليق في قلته ما انظر
*** 
 أ رع: آيا 
 .145 عمران آل (منها ُنؤِتهِ  ا  رةِ  ثوابه  ُيِردْ  ومهن منها ِتهِ ُنؤ  الدنيا ثوابه  ُيِردْ  ومهن) -

 (الِمهادُ  وبئسه  جهن مُ  مأواُهم ثم قليل   متاع   البمِد. في كلُروا الذينه  تقل بُ  يهغر ننه  ال) -
 .197 -196 عمران آل

 .134 النساء (وا  رةِ  الدنيا ثوابُ  للاِ  فعنده  الدنيا ثوابه  ُيريدُ  كانه  مهن) -

لنا العاجلةه  دُ يري كانه  مهن) -  يهصمها جهن مه  لهُ  جعلنا ثم   نريدُ  ِلمن نشاءُ  ما فيها لهُ  عج 
عى ا  رةه  أراده  ومهن مدُ،ور ا. مهذُموم ا  سعُيهم كانه  فأولئنه  مؤمن   وهو سعيهها لها وسه
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 انظْر  مهحظور ا. رب نه  ععاءُ  كانه  وما ربنه  ععاءِ  ِمن وهؤالءِ  هؤالءِ  ُنِمدُّ  ُكم   مشكور ا.
لنا كيفه  هم فض  -18 ااسراء (تلضيم   وأكبرُ  درجا    أكبرُ  ولهآل رةُ  بعم   على بعضه
21. 

ا وُأسر ،ُكنب  ُأمتْعُكنب  فتهعالهْينه  وزينتهها الدنيا الحياةه  ُتِرْدنه  كنتنب  إنْ ) -  وإنْ  جميم . سرا، 
 (عظيم ا أجر ا منكن   للُمحسنا ِ  أعد   للاه  فإنب  ا  رةه  والداره  ورسولههُ  للاه  ُتِرْدنه  كنتنب 

 .29-28 األ،زاب

 منها ُنؤِتهِ  الدنيا ،رثه  ُيريدُ  كانه  ومهن ،رِثهِ  في لهُ  نهِزدْ  ا  رةِ  ،رثه  ُيريدُ  كانه  مهن) -
 .20 الشورع  (نهصيب   ِمن ا  رةِ  في لهُ  وما

*** 

    م9/8/2014 السبت
 

 (17 )هود منه شاهد ويتلو  ربه من بينة على كان أفمن ۞
 يتلو :
 يتبعه.
 شاهد:
 القرآن. هو
 

 (17 )هود منه ِمرية في تنُ  فم ۞
 مرية:
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 شن.
  عاب للنبي صلى للا عليه وسلم. -
 الخعاب له والمراد أم ته. -
  عاب لهما جميع ا. -
  عاب لكل أ،د. -
 

 (18)هود للا على الظالمين  أال لعنةُ  ۞

 لم يقل:

 على الكاذبين.

 (.ومن أظلم: تناسب معلع ا ية: )الظالمين

 (.هؤالء الذين كذبوا على ربهم: )بعد ذلن في ا ية الكاذبين: تناسب قوله

 

ا  ۞  (19)هود ويبغونها ِعوهج 

 ال يبغونها على الصراط المستقيم.

 

      (19 )هود كافرون  هم با  رة وهم ۞
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 يقل: لم

 كافرون. با  رة وهم      -

 كافرون. هم وبا  رة      -

 با  رة. كافرون  وهم      -

***  
 الملسرين: أقوال

 الرازي:

  «.الكلر في لاباتهم التوكيد جهة على كرر  (هم) كلمة الزجاج: قال»
*** 

 القرطبي: 

ا (هم) للظ أعاد»  «.تأكيد 

***  
 الشوكاني:

 به معتد   غير غيرهم كلر كأن ،تى به، وا تصاصهم كلرهم لتأكيد الضمير تكرير »
  «.كلرهم عظيم إلى بالنسبة
***  
 المنار:

 في الزيادة هذ  بدون  ا ية هذ  نص تقدم وقد للتأكيد. والخبر المتبدإ بين (هم) زيادة»
  «.التاسع الجزء في تلسيرها فراجع األعراف، سورة من (45) ا ية
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*** 

 عاشور: ابن

 (،كافرون  هم) قوله: في (هم) بزيادة األعراف في نظيرها على ا ية هذ  ا تصت»
 يترقبهم بما إشعار ا وتقرير ، البعث إنكارهم سجيلت مقام هنا المقام ألن الحكم، تقوي  يليد توكيد وهو
 في قيل لما ،كاية األعراف سورة في وما هذا، يناسب ما األشهاد كمم من به فحكي المناسب، العقاب من
 وكم األشهاد، كمم من تأكيد فيه ما لحكاية غرض فم عقابهم، وظهر النار ُأد لوا قوم شأن

 «.الحكاية لمقام مناسبة له ما يحكيه فيما البليغ يحكي وإنما واقع، المقالتين

 أقول:

 المقالتين. وكلتا الصواب:

*** 

 أ رع: آيا 

 .45 األعراف (كافرونه  با  رةِ  وهم)      -

 .37 يوسف (كافرونه  هم با  رةِ  وهم)      -

 .2 النمل (يوقنونه  هم با  رةِ  وهم)      -

 .4 لقمان (يوقنونه  هم با  رةِ  وهم)      -

لت (كافرونه  هم با  رةِ  وهم)      -  .7 ُفص 

***  
   م14/7/2014 ااثنين
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 (20 )هود يبصرون  كانوا وما السمع يستعيعون  كانوا ما ۞
 لم يقل:

 ما كانوا يستعيعون السمع وال اابصار.

 

 (21)هود عنهم ما كانوا يلترون  وضل   ۞

 يلترون:

 األصنام وشلاعتها.من 

 

 (22)هود أنهم في ا  رة هم األ سرون  الجرم ۞

 ال جرم:

 ال شن.

 لم يقل:

 الخاسرون.

 األ سرون:
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 األكار  سران ا.

 

 (25)هود لقد أرسلنا نو،ا إلى قومه إني لكم نذير مبين و ۞

 فقال لهم إني لكم نذير مبين.

 

 (27 هود) الرأي بادي ۞

 الذينه  اتبعنه  إال نهراذه  وما ِمالنا بهشر ا إال نهراذه  ما قوِمهِ  ِمن كلُروا الذينه  المألُ  فقاله ) 
  .27 هود (كاذبينه  نهظنُُّكمْ  بل فضل   ِمن علينا لُكمْ  نهرع  وما الرأيِ  باديه  أراذُلنا ُهمْ 

 المأل:

 السادة.

 الكبراء.

 قومه: 

 السمم. عليه نو  قوم

  25 ا ية انظر

 أراذلنا:
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 السللى(. )العبقة والضعلاء اللقراء بهم يراد

 بهم: يقصدون  االزدراء، سبيل على نظرهم وجهة من الوصف بهذا وصلوهم ربما
 السللة.

 .31 ا ية ( ير ا للاُ  ُيؤتيههم لن أعيُنكم تهزدهري  للذينه  أقولُ  وال)

به  ال والذين اللقراء، هم النحاس: قال  )كالحاكة الصناعا  والخسيسو لهم، ،سه
امين(.   والحج 

 يقل: لم

  أراذلنا. اتبعن

 الرأي: بادي

 يبدو: بدا ِمن: معن. ليسوا ذلن  مف على وباطنهم معن، أنهم الرأي ظاهر -
 ظهر.

 الرأي. من لنا يبدو فيما -

 ما الرأي أمعنوا لو أي: الرأي، أول (:قراءة )وفيه الرأي بادئ األصل: يكون  قد -
  يبدأ. بدأ ِمن: اتبعوذ.

 إعراب:

 بادي:
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 ،يان. أبي تلسير في فيها ااعراب أهل ،يرة انظر

 :الرازي  قال

 الضرب. أول ضربت كقولن: معلق(، )ملعول المصدر على منصوب

 بعضهم: وقال

 ،يان. أبو يذكر  ولم الرأي. بادئ في :التقدير الخافم، بنزع منصوب

  

 الرسل: أتباع

 للا صلى النبي صلا  عن ،رب بن صخر سليان أبا الروم ملن هرقل سأل لما
 ضعلاؤهم. بل قال: ضعلاؤهم. أو اتبعو  الناس أشراف قال: فيما له قال وسلم عليه
 الرسل! أتباع هم هرقل: فقال

***  

 كاير: ابن وقال

 مخاللته، والكبراء األشراف على والغالب الناس، ضعلاء الحق يتبع أنما غالب ا الواقع
 إن ا وهاُمترفُ  قاله  إال نذير   ِمن قرية   في قبلنه  ِمن أرسلنا ما وكذلنه ) تعالى: قال كما

 .23 الز رف  (ُمقتدونه  آثارِهم على وإن ا أم ة   على آباءنا وجدنا

*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=11&ayano=27#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=11&ayano=27#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=11&ayano=27#docu
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  م6/7/2014 األ،د

 

 (28 هود) أنلزمكموها ۞
 
 عليكم فُعم يهْت   عنِد ِ  ِمن ر،مة   وآتاني رب ي ِمن بي نة   على كنتُ  إنْ  أرأيُتم قوم يا قاله )

 .28 هود (كارهونه  لها وأنُتم أُنلزِمُكُموها
  

 قال:

 نو .

  
 قوم: يا

 قومي. يا األصل:

 نعقها. ،سب ُكتبت

  
 ور،مة: بينة

 والرسالة. النبوة والر،مة: اليقين، البينة:      -

 العكس. وقيل: النبوة. والر،مة: المعجزة، البينة:      -

 نلسها. البينة هي الر،مة      -
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 فُعم يهْت:

 عنها. أُعميتم

ِليْت   عليكم.  ه

 :قراءة في
ِميهْت.  فعه

ِميهْت )  .66 القصص (األنباءُ  عليهمُ  فعه
  

 :العبري  قال
 يهعمى الذي هو اانسان أن وذلن موضعه. عن اللعل العرب ،ولت مما الكلمة هذ »

 «.الحق إبصار عن

  
  (ُمْبِصرة   الناقةه  ثموده  وآتينا) تعالى: قوله قارنْ 
  

 أُنلِزُمُكُموها:

 ها. + و + أنلزمكمُ 

 واو ا. فصارْ   ُأشِبعهْت  الضم ة الواو:

  
 إعراب:

 )ُنلزم(. لر أول به ملعول متصل ضمير :ُكم

 ثان. به ملعول متصل ضمير :ها
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 يقل: لم

 القرآن(. غير )في يونس قول على يجوز النحاس: قال أُنلِزُمكُمها.      -

 إياها. أنلزمكم      -

 بها. أنلزمكم      -

  
 :قتادة قال

 ذلن يملن لم ولكنه قومه، أللزمها السمم عليه نو  للا نبي استعاع لو وللا 
 )القرطبي(.

 اايمانه  قومههم ُيلزموا أن والسمم الصمة عليهم األنبياء قهِدر لو أ رع: رواية وفي
 )البغوي(. يقدروا لم ولكن أللزموهم،

  
 أنلزمكموها: ... أرأيتم

 أ ِبروني. العرب: عند تعني :أرأيتم

 أنلزمكموها. ... أ ِبروني :التقدير

  
 يقل: لم

  لها. كارهون 
  

 كارهون:

ا يجعل أن أ،د يستعيع ال كما بإكرا ، إيمان يصح فم  للا. إال مؤمن ا أ،د 
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 :العبري  قال
 «.كارهون  الزامناكموها وأنتم »

 أقول:

 المتصلة، بالضمائر المشحونة الكلما  هذ  مال تلسير  في العبري  يستعمل ما كاير ا
ا طوال   أكاره  الكلمة فتصير  وكتابة! نعق ا وأصعبه  وتعقيد 

*** 

   م14/1/2014 الامثاء
 

 (29 )هود للا على إال أجريه  إنْ  ماال عليه أسألكم ال قوم ويا ۞
 قوم: يا
 قومي. يا

 عليه:
 الرسالة(. )تبليغ التبليغ على
 قراءة: وفي

 أجرْي.
 

 (30 )هود للا من ينصرني من ۞
 مقتر  جديد تلسير

 .30 هود (طردُتهم إنْ  للاِ  ِمنه  يهنُصُرني مهن قوم ويا) 
  

 طردُتهم:
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 السابقتين: ا يتين في قوله من العرد ُيلهم

 .27 هود (أراذُلنا ُهمْ  الذينه  إال ات بعنه  نهراذه  وما)      -

 .29 هود (آمُنوا الذينه  ِبعاردِ  أنا وما)      -

  
 للِا: ِمنه  يهنُصُرني من

 الملسرين. قول هذا للا. عذاب من يمنعني من      -

 أضيله. ما هذا للا. من النصر لي يجلب من      -

  
 الحديث: في

 أ،مد(. )مسند ِبُضعلائكم وُترزقون  ُتنصرون  إنما

 البخاري(. )صحيح .بُضعلائكم إال وُترزقون  ُتنصرون  هل

  
 ا ية. تلسير في الحديث هذا ذكر من الملسرين من أجد لم

 المذكور. الحديث لتأييد ا يا  أقرب ا ية هذ  لكانت (للاِ  ِمنه ) عبارة لوال

 للا. نصرنيي فلن طردتهم إن المعنى: فيكون 

 طردتهم.! أنا إن للا من النصر لي يجلب من المعنى: يكون  قد العبارة، وجود ومع
 أعلم. وللا

  
 اللرض: هو هذا
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 وإثراء الضعيف، وإضعاف القوي  تقوية على تقوم التي البشرية والنظم الدين بين
 اللقير! وإفقار الاري 

***  
     م15/1/2014 األربعاء

 

 (33 هود) بمعجزين أنتم وما ۞
  
 يقل: لم
 معجزين. أنتم وما
  

 إعراب:
 ليس. عمل تعمل نافية :ما
 (.ما) اسم رفع محل في منلصل ضمير :أنتم
 زائدة. :الباء

 ليس.  بر والنون، بالياء محم   منصوب للظ ا مجرور :معجزين
 والنون. بالياء كليهما ألن والجر، النصب بين اللرض  يظهر ال (معجزين) كلمة: وفي
 سنذكرها. التي ا يا  في كما أ رع  أمالة في يظهر ولكنه
 ُمشكل. غير معروف ألنه الملسرين، عند ااعراب هذا يرد لم

 األقل. على القر اء لبعم بالنسبة عصر، إلى عصر من يختلف قد التلسير لكن
  



375 

 بمعجزين:
 النلي. تؤكد الباء قالوا:
***  
 هود: سورة في أ رع  آيا 
 .83 ا ية (ببعيد الظالمينه  ِمنه  هي وما) -

 .86 ا ية (بحليظ عليكم أنا وما) -

 .89 ا ية (ببعيد   منكم لوط   قومُ  وما) -

 .91 ا ية (بعزيز علينا أنته  وما) -

 .123 ا ية (تعملون  عم ا بغافل   ربن وما) -

  
 مر ة (ما) اسم أن والعجيب السورة،  صائص إ،دع كأنها المسألة هذ  فصار 
 مقد رة. ومر ة ظاهرة مر ة فيه )الضم ة( الرفع وعممة اسم، ومر ة ضمير
 جمع! ومر ة ملرد، مر ة  برها، كذلن

ا السورة فصار   وااعراب! النحو في درس 
  

 لها. وظيلة وال زائدة هي هل الزائدة الباء
 سواء. وعدُمها وجوُدها
 قالوا. كما المعنى، في التوكيد وتليد ااعراب، في زائدة
 وا،د. ااعراب في الحكم بعيد، أنت ما أو ببعيد، أنت ما قلت: فإذا
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ا. لست أنن تأكيد تعني الباء إضافة قالوا: لكن  بعيد 
 المعاني! أهل من تساهم   أكار ااعراب أهل أن يبدو
 وعدم الباء د ول بين المعنى في فرض  يوجد فم ااعراب، أهل مع الحق يكون  وقد
 بها النلي تأكيد منلي.! غير مابت على د لت وقد النلي، الباء تؤكد فكيف ولها.د 
 تعبيقه! محاولة عند واضح، غير
 سيأتي، كما موضعين، إال موضع، مئة من أكار في القرآن في ذكر  الباء هذ 

 مرتين.! أو مرة في تكن ولم مرة، مئة في للتوكيد ،اجة هناذ كانت أن يعقل فكيف
 وسائر العربية، اللغة شأن من ألنها زائدة، ،روف هناذ تكون  أن في عيب وال

 أنت ما قولن: فهل .ووقع جمال لها يكون  وقد العرب، بلغة نزل والقرآن اللغا ،
 التأكيد. تليد بأنها القول عن يغنينا وهذا غافم . أنت ما كقولن: بغافل،

 فعلها، فعلت قد أنها ذلن ااعراب، نعاض في ،تى زائدة أنها المسل م من ليس ثم
ر    في وظيلة بدور  له التحويل وهذا مجرور! إلى منصوب من و،ولته االسم، فجه
ا النار في وربما الشعر،  الكلمة إلى نحتاج فقد مسجوع ا. أو موزون ا كان إذا أيض 
 محم ! منصوبة شكم   مجرورة أو ومحم ، شكم   منصوبة
 إليها يحتاج عندما استعمالية ووظيلة وجمالية، بمغية وظيلة :وظيلتان للباء فصار 
ل ألنها واايقاع، الوزن  ألغراض الناثر أو الشاعر  الجر   إلى النصب من الكلمة تحو 

. 
  
 القرآن. في ورد  مرة كم
 ستة في الكريم القرآن في )ما(  بر في زائدة ورد  الباء أن البا،اين بعم ذكر

 موضع ا. وثمانين
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اِتِهمْ  ُهنب  مها) قوله: اثنين, موضعين سوع  الباء بغير الكريم القرآن في يأ  ولم  (ُأمبهه
 .31 يوسف (بشر ا هذا ما) لعله: الااني. يذكر ولم .2 المجادلة
 موضع ا. وعشرين أربعة   في )ليس(  بر في زائدة الباء وورد 
 في عماالتهاواست العربية في الزائدة الجر أ،رف بحث: في الزيادة هذ  مواضع )انظر
 زرند (. محمد كرم للدكتور الكريم، القرآن
*** 
  2015 أيار 4 ااثنين

 
 (34 )هود لكم أنصح أن أرد ُ  إن صحينُ  ينلعكم وال ۞
 وتراهم النصح، على يتعالون  مسلمون، أنهم يزعمون  ممن بل الناس، من كاير

 مغرورين. متعجرفين
 لكم: أنصح

 نصحكم.أ
 له. وشكر شكر ، مال:
 
 

 (40 هود) التن ور وفار ۞

 .40 هود (اثنينِ  زوجينِ  كل   من فيها ا،ِملْ  قلنا التن ورُ  وفاره  أمُرنا جاء إذا ،تى) 

  

 التنور:
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 منها: كايرة أقوال فيه

 األرض. وجه      -

 )اللرن(. الخبز تنور      -

 النار. موقد الوطيس: الوطيس. ،مي الوادي، طما :التنور فار      -

 األمر. تلاقم الكأس، فاض الصاع، امتأل الزبى، السيلُ  بلغ :التنور فار      -

  

 فار:

 النار! مواضع من الماء انبجس الغليان. وهو اللوران، من

  

 المقصود:

 سر. كلمة أو عممة، أو آية،

  

 إعراب:

 التنور: وفار

ق ععف مععوفة جملة      -  األمر. مجيء عن مختلف التنور فوران .نسه

 التنور فوران (.أمرنا جاء) هي (التنور فار) أي: ،بيان ععف مععوفة جملة      -
 وا،د. األمر ومجيء

*** 
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  21/10/2012 األ،د

 

 (40)هود وما آمن معه إال قليل  ۞

 (.14مع أنه بقي فيهم ألف سنة إال  مسين عام ا! )كما في سورة العنكبو  

 معه:

 (.36)انظر ا ية مع نو  عليه السمم 

 قليل:

 ا تللوا في العدد:

- 80 
- 72 
- 10 
 وقيل: غير ذلن. -
 :ابن عاشورقال 

 َّلتكميل اللائدة من القصة في قل ة الصالحينَّ.

 لم يقل:
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 قليلون  -
 قلة -
 القليل -
*** 

هذ  ا ية، بل هذا الجزء من ا ية، يستحق أن ُيكتب فيه كتاب، ولم يقل فيه 
يقال، بل شغلوا أنلسهم فقي بالبحث عن العدد، وِمن الملسرون ما كان ينبغي أن 

 كتب بني إسرائيل!

 وكنت أتوقع من بعضهم ذلن، مال محمد عبد ، وابن عاشور.

ة  وال بأس بأ ذ فكرة عن هذا العدد القليل، وُيستحسن أن ينسب هذا العدد إلى مد 
 سنة! 950الدعوة: 

*** 

  2014تموز  10الخميس 

 

 (42 )هودونادع نو  ابنه  ۞

 قصة نو  مع ابنه قصة بالغة التأثير.

 )الترمذي وغير (. ربما ألجلها قال رسول للا صلى للا عليه وسلم: شي بتني هود!
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 (46 هود) الجاهلين من تكون  أن أعظن ۞

 علم   بهِ  لنه  ليسه  ما تسألنِ  فم صالح   غيرُ  عمل   إن هُ  أهلنه  ِمن ليسه  إن هُ  ُنو ُ  يا قاله ) 
  .46 هود (الجاهلينه  ِمنه  تكونه  أن أعظنه  إن ي

 يقل: لم

 الجاهلين. من تكون  أال أعظن إني -

 الجاهلين. من تكون  أن أنهاذ إني -

 الجاهلين. من تكون  أن أ،ذ رذ إني -

  

 القرطبي:

 تكون. لئم أ،ذرذ -

 تكون. أن كراهية أو -

 تكون. أن أرفعن -

 أقول:

  تكون. أن بن أربأ بمعنى: وهذا
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 أقول:

 أنهاذ، أعظن: أي: نهي. هي ا ية هذ  وفي ونهي، أمر الموعظة أن المعنى لعل
 أعلم. وللا

  

 أهلن: ِمن ليس

 دينن. أهل من ليس -

 فيهم(. يد ل )ال الناجين أهلن من ليس -

بهقه  مهن إال وأهلهنه  اثنينِ  زوجينِ  كل   ِمن فيها ا،ِملْ  ُقلنا)  .40 ا ية (القولُ  عليه   سه

 قيل:

 الكلر. ويبعن اايمان ُيظهر منافق ا ابنه كان

 أقول:

بهقه  مهن إال) بقوله: األهل من مستانى  (.القولُ  عليهِ  سه

 ،يان: أبو قال

 لظن ه منهم (القول عليه سبق من إال) بقوله: للا استانا  فيمن دا ل أنه يظن ولم»
 «.أهله غير ومن أهله من آمن من يشمل ( آمن ومن ) قوله: وعموم مؤمن أن ه

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=299&idfrom=1130&idto=1133&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=299&idfrom=1130&idto=1133&bookid=62&startno=1#docu
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 أقول:

  ،يان. ألبي القول هذا أفهم لم

 يقل: لم

  )بالهمذ(. منهم القول عليه سبق من إال

: غيرُ  عمل    صالح 

 صالح. غير عمل ذو

. غيره  عهِمله  :قراءة في  صالح 

  صالح. غير عمم   عمل أي:

 يقل: لم

 فاسد. عمل إنه

 :الزمخشري  قال

 بكلمة صلتهم عنه نلى أهله من نلا  لما قلت: فاسد. عمل إنه قيل فهم قلت: فإن«
 أهله من أنجى من أنجى إنما أنه بذلن وأذن المنلي، للظ معها ُيستنلى التي النلي

تن تنلعه لم الصم  عنه انتلى لما هذا وإن وأقاربن، أهلن ألنهم ال بصم،هم،  «.أبو 

 أقول:
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 غير مالهم: ليس وهو صالحون، أهله ألن كذلن قال هأن الزمخشري  كمم ملخص
    صالح.

 عمل: إنه

 على: تعود الهاء إنه:

 ابنه. -

 سؤاله. -

 :،يان أبو قال

ا (إنه) في الضمير كون »  ال وتعسف   تكلف   السمم عليه نو  ابن غير على عائد 
   . »بالقرآن يليق

 تسأْلِن: فم

 تسأْلني. فم األصل:

  الوصل. في الياء القراء بعم أثبت

 أ رع: قراءة

. فم -  تسألهنِ 

. فم -  تسألنب
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*** 

 أ رع: آيا 

ا ِلماِلهِ  تهُعوُدوا أن للاُ  يهِعُظُكمُ ) -  .17 النور (أبد 

ع مهانهى هللِ  تهقوُموا أن بوا،دة   أِعُظُكمْ  إن ما ُقلْ ) -  .46 سبأ (وُفراده

 *** 

  م15/7/2014 الامثاء

 

 (48 هود) سنمتعهم وأمم ۞

مم اهِبيْ  ُنو ُ  يا قيله )  ت ُعُهمْ  وُأمهم   مهعهنه  ِمم ن ُأمهم وعلى علينه  وبهركا    ِمن ا ِبسه ُنمه  ثم   سه
ُهمْ    .48 هود (أليم   عذاب   من ا يهمهسُّ

 اهِبْي:

 )السلينة(. الُللن من -

 )الُجودي(. عند  استو  الذي الجبل من -

  األول. إثر الااني مع ا، منهما -

 قراءة: في
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  اهُبْي.

 معن: ممن أمم

 األمم. أين فمن قليل، إال معه يكن لم

 التقدير:

 معن. مهن ُذر ية ِمن أمم

 :عاشور ابن قال 

 ركبوا الذين وليس السمم. عليه نو  بعد يكون  األمم من كاير عدد على دال   أمم(»)
 «.(قليل   إال معهُ  آمنه  وما) لقوله: عددهم، لقل ة أمم ا السلينة في

 :،يان أبو وتبعه الرازي  وقال

  «.معن الذين ِمن ناشئة أي: الغاية، البتداء (ِمن) أن الظاهر»

  

 سُنمت ُعهم: وأمم  

 استئنافية. :الواو

 مبتدأ. :أمم

   بر. :سنمتعهم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=11&ayano=48#docu
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 يقل: لم

 سنمتعهم. أمم   وهناذ -

 «.أمم وثم  » :أي المنار: في قال .سنمتعهم أمم   وثهم   -

 قال كافر. وقسم مؤمن، قسم قسمان: معن مهن ذرية سنمتعهم. منهم أمم   وهناذ -
 مؤمنون  منهم ينشأ معه مهن أن ا ية من يلهم أن ينبغي الذي» ،يان: أبو

 «.وكافرون 

  

 :القرطبي قال

 «.أمم   وتكون  معنى: على»

*** 

 ،يان: أبو عليه عل ق

 من ليس هذا ألن بجيد، ليس ااعرابه  أراد وإن فحسن، معنى تلسيره  أراد كان إن»
 «.)يكون( إضمار مواضع

 أقول:

  «!معنى على» :القرطبي قال



388 

 البيان. من لمزيد ،يان أبي تعليق يكون  قد لكن

***  

 م16/7/2014 األربعاء

 
 ( 52 هود) مدرار ا عليكم السماء يرسل إليه توبوا ثم ربكم استغلروا ۞

ويا قوم استغلروا رب كم ثم ُتوبوا إليه ُيرسِل السماءه عليكم ِمدرار ا ويزْدكم قو ة  إلى )
تكم  . 52( سورة هود قو 

 مدرار ا: 

ا، وهذ  الصيغة من صيغ  ، أو الدرور، وهو المعر، يتبع بعضه بعض  كاير الدر 
 (. 18/11المبالغة )الرازي 

 : 12/58 العبري قال 

أي آِمنوا به يغلر لكم ذنوبكم، فاالستغلار في هذا الموضع هو اايمان باهلل، ألن 
ا صلى للا عليه وسلم كان يدعو قومه إلى اايمان. فإذا آمنتم ب اهلل، وتبتم من هود 

كلركم به، أرسل قهعر السماء عليكم، في وقت ،اجتكم إليه، وأ،يى بمدكم من 
 الجدب والقحي. 
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*** 

وكانت عاد أمة قوية، وأهل زروع وكروم، ولكنهم كانوا يعانون من نقص في الميا ، 
 ألم تره كيف فعله ربنه كما هو الحال اليوم في كاير من بلدان العالم. قال تعالى: )

 . 8 – 6( اللجر ِبعاد  إرمه ذاِ  الِعماد التي لم ُيخلق ماُلها في البمد

*** 

وماء المعر من الموارد العبيعية الحرة المجانية، وفي البمد القليلة األمعار، يتكبد 
 أهلها الكاير من التكاليف لتحلية ميا  البحر. 

*** 

 2006تموز  13

 

 (53)هود وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولن  ۞

 عن قولن:

 صادرين عن قولن.

 بناء  على قولن.
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 (55)هود فكيدوني  ۞

 فكيدوا لي.

 

 ( 56)هود ة إال هو آ ذ  بناصيتها ما من داب   ۞

 هو:

 ربي.

 الناصية:

 منبت الشعر عند مقدم الرأس.

 أي: كل دابة تحت قدرته.

 

 (58)هود  غليظ   يناهم من عذاب  ا ونج  من   آمنوا معه بر،مة  ا والذين ينا هود  نج   ۞

 نجينا ... ونجيناهم:

 كرر اللعل لعول الكمم، وجاء به مع الواو.

 لعل الواو: صلة )زائدة(.
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وربما تكون الواو غير زائدة، ويكون المعنى: نجيناهم من عذاب الدنيا، ونجيناهم 
ا من عذاب ا  رة.  أيض 

 

 (60)هود وُأتبعوا في هذ  الدنيا لعنة  ويومه القيامة  ۞

 لعنة في الدنيا ولعنة في ا  رة.

 ويوم القيامة:

 ويوم القيامة لعنة.

 

ا كلروا ربهم  أال إن   ۞  (60)هود عاد 

 : أداة تنبيه، اقتر،ها بعضهم بدل )ألو( في االتصاال  الهاتلية.أال

 كلروا ربهم:

 كلروا بربهم.

 ربهم.جحدوا 
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 (61)هود أنشأكم من األرض واستعمركم فيها  ۞

 استعمركم:

 جعلكم ُعم ار ا لها.  -
 أو طلب منكم عمارتها. -

 

 (62 هود) تدعوننا تدعونا/ ۞

  

 تدعونا:

 .62 هود (ُمريب   يهِ إل تدعونا مما شن   للي وإننا) -

  

                                           تدعوننا:

 .9 إبراهيم (ُمريب   إليهِ  تدعوننا مما شن   للي وإنا)      -

  

 السؤال:

 وا،دة. بنون  (تدعونا) بنونين، (إننا) هود: آية في      -

 بنونين! (تدعوننا) وا،دة، بنون  (إنا) إبراهيم: آية في      -

  

 الجواب:
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 فرض. وال اللغة في جائز كمهما (:إننا) (،إنا)

 تدعونا. أنته  (:تدعونا)

 تدعوننا. أنُتم (:تدعوننا)

  

 هود: آية

 وإننا آباؤنا يعبدُ  ما نعبده  أن أتنهانا هذا قبله  مهرجو ا فينا كنته  قد صالحُ  يا قالوا)
 .62 هود (ُمريب   إليهِ  تْدعونا مما شن   للي

  

 تدعو. لعل:ال أصل لصالح. الخعاب (:تدعونا)

  

 إبراهيم: آية

 .9 إبراهيم (ُمريب   إليه تْدعوننا مما شن   للي وإنا بهِ  أرسلتم بما كلرنا إنا وقالوا)

  

 تْدعون. اللعل: أصل للرُسل. الخعاب (:تْدعوننا)

***  

   م25/11/2012 األ،د
 

 (63 )هود تخسير غير تزيدونني فما ۞
 تخسير:

 لكم.
 الخاسرون. أنتم
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 (64 )هود تأكلْ  فذهروها ۞
 أ رع: قراءة في

 تأكُل.

 
 (56 )هود داركم في تمتعوا ۞
  
وها وال للاِ  أرضِ  في تأُكلْ  فذهُروها آية   لُكمْ  للاِ  ناقةُ  هذ ِ  قوم ويا)  فيأ ذهُكم ِبُسوء   تهمهسُّ

. عذاب   . غيرُ  وعد   ذلنه  أيام ثمثةه  داركم في تهمتبعوا فقاله  فهعقُروها قريب   فلم ا مكذوب 
ينا أمُرنا جاءه  ا نهج   هو رب نه  إنب  يوِمئذ   ِ زيِ  وِمن من ا بر،مة   مهعههُ  آمُنوا والذينه  صالح 
. ِديارهم في فأصبهُحوا الصيحةُ  ظهلُموا الذينه  وأ ذه  العزيُز. القويُّ   يهْغنهوا لمْ  كأن جاثمينه
ا أال رببهم كلُروا ثهُموده  إنب  أال فيها  .68-64 هود (ِلاُموده  ُبعد 
  

 آية:
 الحال. على منصوب

  
 تأكْل: فذهُروها
 األمر. بجواب مجزوم مضارع :تأكلْ 
 الحال. على )تأكُل( رفع يجوز الزجاج: قال
 القراءة. في ال اللغة في وهذا
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 فعقروها:
 فقتلوها.

  
 أيام: ثمثة داركم في تمتعوا
 المهلة. بعد بالعذاب اانذار و،قيقته التمتع ظاهر 

  
 داركم:
 دياركم.
 (.جاثمين ديارهم في فأصبحوا) بعد: قوله انظر

  
 مكذوب: غير وعد
 مكذوب. غير وعيد
  

 يوِمئذ: ِ زيِ  وِمن
 يومهئذ.  زي   :قراءة في
 العلماء: بعم قال :ومن
 زائدة. الواو -

يناهم التقدير:    . ِ زي  ِمن منا بر،مة   نج   يومئذ 
 زائدة. ليست  آ رون: وقال -
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يناهم والتقدير:     يومئذ.  زي  من نج 
 يومئذ.  زي  من التنجية وكانت   
يناهم التقدير: أو     يومئذ.  زي  ومن بقومه( )النازل العذاب من نج 
  

 الصيحة: ظلموا الذين وأ ذ
. وأ ذ:  ااهمذ. هنا: األ ذ وأهلنه
 مقدم. به ملعول :ظلموا الذين

 مؤ ر. مرفوع فاعل :الصيحة
  

 جاثمين:
 ميتين.
 الميت. جامان ومنه:

  
 فيها: يغنهوا لم كأن
 فيها. يعيشوا لم كأن
  
 يقل: لم

 بربهم. كلروا
 .6 والُملن ،5 الرعد (برب هم كلروا)
 .11 الجاثية (رب هم بآيا ِ  كلروا)
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ا أال  لامود: ُبعد 
 تنبيه. ،رف :أال
ا  محذوف. للعل معلق ملعول :بعد 

ا. بعد التقدير:  بعد 
***  

   م17/7/2014 الخميس
 

 (67 )هود الصيحةُ  ظلموا الذين وأ ذ ۞
 :الصيحةُ 
 مؤ ر. فاعل
 يقل: لم

 وأ ذ .
 والتأنيث. التذكير فيه يجوز مجازي  مؤنث :الصيحة

 
 (68 )هود فيها واغنه يه  لم كأن ۞
 وا:يغنه  لم
 نوا.يقع ولم يكونوا لم
 

 (68 )هود ربهم كلروا ۞
 .كلروا بربهم
 جحدوا ربهم.
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ا لامودأال بُ  ۞  (68)هود  عد 
 أال:

 ،رف تنبيه واستلتا .
 
 ا:عد  بُ 

 ا.عد  بُ  معلق للعل محذوف: أبعدهم للاملعول 
 

 (69)هود قالوا سمم ا قال سمم  ۞

 رد  إبراهيم عليه السمم تحية الممئكة بأ،سن منها

 :قال تعالى

 .69( هود قالوا سمم ا قال سمم  ولقد جاء  رسُلنا إبراهيمه بالبشرع )

( هل أتاذه ،ديُث ضيِف إبراهيمه الُمْكرمين. إْذ د لوا عليه فقالوا سمم ا قال سمم  )
 .25الذاريا  

السمم بالرفع أفضل من السمم بالنصب، ألن فيه معنى الابا  والدوام، ما يعني أن 
  .إبراهيم رد  السمم بأفضل منه، وليس بماله

    .ب ه إلى ذلن ابن ععية، وتبعه األلوسي وابن عاشوروأول من ن
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 .ولم يتنبه إليها الملسرون القدامى مال الزمخشري والرازي  والقرطبي وأبي ،يان

 :قال تعالى

 .86( النساء وإذا ُ،ييتم بتحية  فحيُّوا بأ،سنه منها أو ُرد وها)

 .ة فعليةبالنصب: سمم ا: ملعول معلق، التقدير: سلبموا سمم ا: جمل

 .مبتدأ  بر  محذوف: عليكم: جملة اسمية  :بالرفع: سمم  

*** 

 :أقوال الملسرين

 :ابن ععية

ي ى الخليُل بأ،سن مما ُ،يي، وهو الاابت المتقرر، ولذلن جاء مرفوع ا  .،ه

*** 

 :األلوسي

والابا  ،ي اهم عليه السمم بأ،سن ِمن تحيتهم، ألنها بجملة اسمية دال ة على الدوام 
 .فهي أبلغ

*** 

 :ابن عاشور



400 

وام  رفُع المصدر أبلُغ من نصبه، ألن  الر فع فيه تناسي معنى اللعل، فهو أدل  على الد 
مم بعبارة  مم رد  الس  اللة على أن  إبراهيم عليه الس  والا با . ولذلن  الف بينهما للد 

 .أ،سن من عبارة الرسل

*** 

 :الثالثاء

 هرررررررر1440ربيع األول  26

 م2018كانون األول  04

 

 (69)هود جاء بعجل ،نيذ  ۞

 أي: مشوي يقعر دسم ا.

 

 (70)هود فلما رءا أيديهم  ۞

 رءا:

 رأع.

 كتبت بالرسم العاماني.
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 (70)هود رهم كِ نه  ۞

 أنكرهم.

 أنكر فعلهم.

 

 (70)هود يلة وأوجس منهم  ِ  ۞

 تركيب.

 أي: و افهم.

.أوجس  : أ،س 

 

 (71)هود وامرأُته قائمة   ۞

 ،اضرة.أي: 

 

 (72)هود ا وهذا بعلي شيخ   وأنا عجوز   قالت يا ويلتى ءألدُ  ۞

 ءألد:

 أألد.
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 رسم عاماني.

 يا ويلتى:

 يا ويلتا.

 في قراءة:

 يا ويلتي.

 بعلي:

 زوجي.

 في قراءة:

 شيخ .

 

 (73)هود ر،مت للا  ۞

 ر،مة للا.

 رسم عاماني.

 

 (74)هود يجادلنا في قوم لوط  ۞
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 .74( هود جادُلنا في قوم لوطفلم ا ذهب عن إبراهيمه الروُع وجاءته الُبشرع يُ )

 الروع:

 الخوف.

 لم يقل:

 فلما ذهب الروع عن إبراهيم.

 لعل التقدير:

 جادلنا.

 أو: أ ذ يجادلنا.

 يجادلنا في قوم لوط:

 ليرفع عنهم العذاب. لعل المعنى: يشلع لهم

 (.يا إبراهيُم أعرْض عن هذا: )76ا ية 

 

 (77)هود ا وضاض بهم ذرع   ۞

 تركيب.

 تضايق منهم.
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 لم يتحم لهم.

 

 (78)هود قال يا قوم هؤالء بناتي  ۞

 بنا  قومي.

 

 (78)هود رجل  رشيد   ۞

 تستعمل اليوم هذ  العبارة في علم االقتصاد بمعنى: اانسان الرشيد.

 الذي يتصرف وفق قواعد الرشاد االقتصادي.وهو 

 

 (79)هود  ن ،ق  لنا في بناتن مِ ما قالوا لقد علمته  ۞

 مالنا:

 الصواب: ما لنا

 هذا ال يد ل في الرسم العاماني.

 وهو كاير في المصحف بعد )ما( و)ال(.

 يحسن تصحيحه.



405 

 ِمن ،ق:

 الحق عندهم هو إتيان الذكور. -
 )الزمخشري(.قالوها على وجه الخمعة  -
 وربما على وجه االستهزاء. -

 

 (80)هود قال لو أن لي بكم قوة  ۞

 الخعاب ليس لقوم لوط.

 الخعاب للممئكة. 

 لو أن لي بكم قوة على منعهم.

 

 (80)هود أو آوي إلى ركن شديد  ۞

 لعل المعنى:

 لو أن لي بكم قوة أو يكون لي قوة ألتجن إليها.

 عليه وسلم:قال رسول للا صلى للا 

 ا كان يأوي إلى ركن شديد!ر،م للا أ ي لوط  
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 نبي ا إال كان في منعة من عشيرته )الترمذي وغير (.لم يبعث للا بعد لوط 

 (.91)هود رجمناذ ن له لوال رهعُ قالوا لشعيب: 

 الركن الشديد: هو للا.

 وقد يراد به: العشيرة.

 

 (81)هود وال يلتلْت منكم أ،د  إال امرأتهن  ۞

 في قراءة أ رع:

 امرأُتن.

 

 (81)هود بقريب  أليس الصْبحُ  هم الصْبحُ موعده  إن   ۞

 موعدهم:

 موعد عذابهم.

 موعدهم الصبح والصبح قريب. 

 

 (82 هود) سافلها عاليها جعلنا ۞
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ُهمُ  إنب )  ْبحُ  مهوِعده ْبحُ  أليسه  الصُّ . الصُّ عْلنا أمُرنا جاءه  فلم ا بقريب   سافلهها عاليهها جه
يل   ِمن ِ،جارة   عليها وأمعهرنا . ِسج  ْنُضود  مة   مه وب  الظالمينه  ِمنه  هي وما ربنه  عنده  ُمسه
  .82-81 هود (ببعيد  

 موعدهم:

 لوط. قوم موعد

 همكهم. موعد

: الصْبحُ  أليس   بقريب 

، آ    كل  بالصبح. فكيف قريب 

 الصُبح. :قراءة في

 أمُرنا: 

 بالعذاب. أمُرنا      -

 بالعذاب. موعُدنا      -

يل: من ،جارة  سج 

  شديدة. صلبة ،جارة

يل  منضود: سج 
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 التكوين. في بعم فوض  بعضه      -

  السقوط. في بعم إثر بعضه      -

مة: و   ُمسه

 ُمعلبمة.

  (.،جارة) لر صلة

 ببعيد: الظالمين من هي وما

 مكة. مشركي :الظالمين      -

 وال والشام(، المدينة بين )أو الشام في كانت التي لوط قوم قرع  على تعود :هي      -
مة. الحجارة على تعود  المسو 

مة الحجارة على تعود وقد      -  المشركين تصيب أن يمكن التي مذكور( )أقرب المسو 
 الشام! في لوط قوم أصابت كما مكة في

 الااني. التلسير ،سب وعقابي ا األول، التلسير ،سب رافي اجغ :ببعيد      -

  .89 هود (ببعيد   منكم لوط   قومُ  وما)

 يقل: لم

 ببعيدة. الظالمين من هي وما      -
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 الظالمين. من ببعيدة هي وما      -

 ببعيد:

 :الزمخشري  قال

، بمكان   أي» ، بشيء   أو بعيد   «.(هي) ضمير: معاد في اال،تمالين على بعيد 

*** 

 :القرطبي قال

ر ا (ببعيد) جاء»  «.بعيد   بمكان   معنى: على مذك 

***  

 :،يان أبو وقال

ا (،هي وما) قوله: في الضمير كان إذا»  بشيء   يراد: أن فيحتمل الحجارة، على عائد 
، ، بمكان   يراد: أن ويحتمل بعيد   إال بعيد ، مكان   وهي السماء، في كانت وإن ألنها بعيد 
  «.منه قريب   بمكان   فكأنها بالمرمي، لحوق ا شيء   أسرع فهي منها هويت إذا أنها

 :أقول

 الكمم! إلخ ... السماء في كانت وإن ألنها ،ذف: ليته

*** 
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 :عاشور ابن وقال

 ومع للظ ا، مؤنث وهي الحجارة، عن  بر ا كونه مع التأنيث، تاء عن (بعيد) جر د»
 في موصوفه يعابق أن فالشأن ملعول، بمعنى ال فاعل بمعنى هنا (بعيد) كون 

 ملعول، بمعنى الذي مجرع  فاعل بمعنى الذي فعيم   ُيجرون  قد العرب ولكن تأنياه،
 سورة في تعالى كقوله التخليف، في زيادة   التأنيث، ،قيقي غير مؤنث على جرع  إذا

 لعلب  ُيدرينه  وما) وقوله: ،56 األعراف (الُمحِسنينه  ِمنه  قريب   للاِ  ر،مةه  إنب ) األعراف:
 يس ( رميم   وهي العظامه  ُيحيي مهن قاله  وقوله:) ،63 األ،زاب (قريب ا تكونُ  الساعةه 
 باغية. أي القبيل، هذا من  28 مريم (بهِغي ا أمُّنِ  كانْت  وما ) قوله: إن وقيل: .78

 صلة أنه على هنا ما الزمخشري  وتأول وإدغام. إبدال فوقع بهُغوي، فهُعول أصله وقيل:
، بمكان   أي لمحذوف،  «.(هي) ضمير: معاد في اال،تمالين على بعيد   بشيء   أو بعيد 

  

 بذنوبها: األمم إهمذ

 .54 واألنلال ،6 األنعام (ِبُذُنوِبهم فأهلكناُهمْ )      -

 .117 هود (ُمصِلُحونه  وأهُلها ِبُظلم الُقرهع  ِلُيْهِلنه  رب نه  كانه  وما)      -

 .31 العنكبو  (القريةِ  هذ ِ  أهلِ  ُمهلكو إن ا)      -

 العنكبو  (يهلُسقونه  كانوا بما السماءِ  ِمنه  رجز ا القريةِ  هذ ِ  أهلِ  على ُمْنزلونه  إن ا)      -
34. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=11&ayano=82#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=11&ayano=82#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=11&ayano=82#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=11&ayano=82#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=11&ayano=82#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=11&ayano=82#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=11&ayano=82#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=11&ayano=82#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
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 وربما المجتمع، في تشيع التي للذنوب الكارثية ا ثار تقدير اانسان يستعيع ال قد
 ممارستها. في أو مشاهدتها في فشيئ ا شيئ ا الذنوب هذ  مع اانسان يتآلف

 هذا أن ويبدو ذنوبها. جر اء باألمة تلحق التي الكوارث مدع تبي ن لوط قوم قصة
 الرهيب! الدمار هذا استحقت كارثة هو سيالجن الشذوذ

 منها وهو السمم، عليه )لوط( إلى نسبة )لوطي(، للظ العربية المعاجم في ورد وقد
ُسول   لكم إن ي) وظلم. إيهام فيه يكون  قد اال تصار وهذا لوط. قوم والمراد: براء!  ره
لينه  لهِمنه  ُلوط ا وإنب ) .162 الشعراء (أمين    أن يحسن ولهذا .133 الصافا  (الُمرسه
 أعلم. وللا لوط! إلى وليس لوط، قوم إلى نسبة لوطي: األقل: على نقول

***  

 م16/1/2014 الخميس

 

 (84 هود) بخير أراكم إني ۞
يب ا أ اهم مهدينه  وإلى)   تهنُقُصوا وال غيُر ُ  إله   ِمن لكم ما للاه  اعُبدوا قوم يا قاله  ُشعه

 .84 هود (ُمحيي   يوم عذابه  عليُكمْ  أ افُ  وإن ي ِبخير   أراُكمْ  إن ي والميزانه  المكياله 
  

 النكتة:
 .ِبخير أراكم إن ي شعيب: لهم يقول كيف
 .ُمحيي يوم عذابه  عليكم أ افُ  وإني لهم: يقول ثم
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 أ،يان ا. المال به ويراد يعلق الخير:
 .180 البقرة ( ير ا ترذه  إن)
لت (الخيرِ  ُدعاءِ  ِمن اانسانُ  يهسأمُ  ال)  .49 ُفص 
 .8 العاديا  (لهشديد   الخيرِ  ِلُحب   وإن هُ )
  

 ُشعيب ا: أ اهم مهدين وإلى
 شعيب ا. أ اهم مدين إلى وأرسلنا أي:
لنا ولقد) ا أرسه  .25 ا ية (قوِمهِ  إلى ُنو، 

 األنبياء.  عيب بأنه يوصف شعيب:
  اطبهم: كيف انظر
 غيُر . إله   ِمن لكم ما للاه، اعُبدوا قوم يا -

، المكياله  تنُقصوا وال - ، أراكم إن ي والميزانه  يوم عذابه  عليكم أ افُ  وإن ي بخير 
 ُمحيي.

 بالِقْسِي. والميزانه  المكياله  أوُفوا قوم ويا -

ُسوا وال -  أشياءههم. الن اسه  تهبخه

. األرضِ  في تهعاوا وال -  ُملِسدينه

 قوله: انظر ثم
 أنيُب. وإليهِ  توكلُت، عليهِ  باهلِل، إال توفيقي وما استععُت، ما ااصم ه  إال أريدُ  إنْ  -
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، قومه  أصابه  ما ِمالُ  ُيصيبكم أن ِشقاقي يهْجرمنُكمْ  ال قوم ويا - ، قومه  أو نو    أو هود 
، قومه  . منكم ُلوط   قومُ  وما صالح   ببعيد 

 ودود . ر،يم   رب ي إنب  إليِه، ُتوُبوا ثم ربكم، واستغِلُروا -

 الخاص. إلى العام من متسلسل جامع رمختص كمم
 واالقتصاد والسياسة والبمغة الدين ورجل النبي صلا  يجمع شعيب ا بأن يشعرنا

 والحقوض! واالجتماع
 المكياله  تهنُقصوا وال) لقوله: تكرار ا ليس 85 ا ية (والميزانه  المكياله  أوفوا) وقوله:
 اايلاء مصالح إلى ااشارة منه لقصدا لعل بل توكيد، مجرد وال ،84 ا ية (والميزانه 
 تكللتان: هناذ فكانت المصالح، وضي ع بالملاسد أتى نقص فمن النقص، وملاسد
 الرازي(. )قارن  أعلم وللا المصالح، فوا  وتكللة الملاسد، تكللة

  
 بخير:
 المادية. النا،ية من
ا. سعرهم وكان الحسن: وقال النعم، وكارة الرزض، من سعة في  ر يص 
 مجاهد: قال
 لم إن النقمة، و،لول السعر، وغمء النعمة، زوال فحذرهم وسعة،  صب في«

 «.يتوبوا
  

 عليكم: أ اف
 الدينية. النا،ية من
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 واتقو . للا فاشكروا بخير أنتم -

 وغنى. بخير وأنكم سيما ال والميزان المكيال تنقصوا ال -

 تعليف. من عليه أنتم بما عنكم ُتزيلو  فم بخير أراكم -

  

 :،يان أبو قال
 واسعة باروة غير : وقال للنقص. ال للوفاء المقتضية العلة على (بخير) بقوله: نب ه»

 بخير أراكم أو تلعلون، ما بغير تقابل أن ،ق ها للا من بنعمة أو التعليف، عن تغنيكم
  «.عليه أنتم بما عنكم تزيلو  فم
  

 :المنار في وقال
. الن اس على اكتاُلوا إذا) معللين: تجار ا وكانوا»  أو كاُلوُهمْ  وإذا يهستوُفونه

 .3-2 المعللين سورة «(ُيخِسرونه  وزُنوُهمْ 
  

 :عاشور ابن وقال
 ألن والغدر، السرقة  صلتين: بين تجمع عظيمة   ملسدة   والميزان المكيال  يانةُ »

 «!مستسِلم   ُمسترِسل   المكتال
  

 ُمحيي: يوم عذابه 
 (.عذاب) لر صلة هو ثم ومن (،يوم) لر صلة محيي:
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 منصوب. (عذاب) ألن محيع ار لجاء: (عذاب) لر صلة كان لو
 :الرازي  قال
 مجاز وذلن العذاب. صلة من المعنى وفي الظاهر، في اليوم صلة من المحيي»

 «.77 ا ية (عصيب يوم هذا) كقوله: مشهور،
 العذاب: هذا في العلماء وا تلف

 ا  رة. عذاب -

 الدنيا. في االستئصال عذاب -

 السعر. غمء -

  
 الحديث: في
 )أورد  والغمء بالقحي للا ابتمهم إال والميزان المكيال في البخسه  قوم   أظهر ما

 القرطبي(.
***  
 م19/7/2014 السبت

 

 (85 هود) والميزان المكيال أوفوا ۞
 مقتر  جديد تلسير
 لقومه. السمم عليه شعيب قاله ما هذا
. الِمكياله  تنُقصوا وال :84 السابقة ا ية في قال أن بعد  والميزانه
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 بضد  ! أمره  ثم الشيء عن نههى

 باايلاء. أمره  ثم النقص عن نههى

 بالواجب. أمره  ثم الحرام عن نههى

 تعالى: كقوله

 هداهم. وما أي: ،79 طه (ههدهع وما قومههُ  ِفرعهونُ  وأضل  )      -

 .140 األنعام (ُمهتدينه  كاُنوا وما ضلُّوا قد)      -

  

 وقولن:

 تقععهم. وال قرابتن ِصلْ 

 التكرار. من هذا هل

***  
 الملسرين: أقوال

 للتأكيد.

  
 :الرازي  قال
 «.التأكيد يليد التكرير»

 إذا إال ذلن يحصل وال والتمام، الكمال سبيل على به ااتيان عن عبارة اايلاء»
ا قدر ا أععى   «.الحق على زائد 
 أقول:

 التكرار. نتلى ال الزائد القدر د ل لو
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ا. قدر ا يعني ال اايلاء لكن  زائد 

  
 :القرطبي وقال
ا التعليف عن نهى أن بعد باايلاء أمر»  «.تأكيد 

  
 :المنار في وقال
 ال للنقص التعمد عدم لكون  وتنبيه ،لتأكيد  ضد  عن النهي بعد بالواجب أمر هذا»

 وال زيادة غير من والسوية بالعدل اايلاء تحري  معه يجب بل الحق، لتحر ي  يكلي
 «.قليلة بزيادة إال ُتتيقن ال أو تحصل ال به الاقة كانت وإن نقص،

 :أقول
 الكبير الحجم بسبب الوزن  دقة تعسر  إذا سيما ال الباعة، بعم يلعله ما هذا

 المبيعة. للو،دا 

 دقيقة. ،دياة موازين اليوم وهناذ الزيادة، يعني ال اايلاء ولكن

  
 :عاشور ابن وقال
د والشيء نقصهما. عن للنهي تأكيد األمر هذا»  تعالى: كقوله ضدِ  ، بنلي يؤكب
 النهي بعد ،صوله بعلب اايلاء في الترغيب لزيادة (هدهع وما قومههُ  ِفرعهونُ  وأضلب )

 «.ضد  عن

  
 مقتر : تلسير

 أل،د! استلزاز هذا في يكون  أال وأرجو الملسرين! من وا،د إليه يتنبه لم
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 التلسير. علم إلى اقتصاد رجل إضافا  من وا،دة هذ 

 ملسدة. عن نهي   المكيال: تنقصوا ال

 بمصلحة. أمر   بالمكيال: أوفوا

 كللة. له المصلحة وفوا  كللة، لها الملسدة

 الواجب(. )هنا: الحمل فوا  وملسدة الحرام، ملسدة ملسدتان: فيه الحرام ارتكاب

   )منلعتين(: مصلحتين ،قق فقد باايلاء أتى فمن
 الربح. ،قق      -

 الخسارة. في يقع ولم      -

 أو:

 الواجب. أجره  ربح      -

 ااثم.  سارة من ونجا      -

 أو:

. كسب      -  الاوابه

 العقاب. من ونجا      -

  
 المم. بمل الشيخ أين

ا صوته أسمع  وإجحاف ا تربُّص 

 وإنصاف ا! عدال   صوته أسمع وال

***  
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 أ رع: آيا 

 .152 األنعام (بالِقْسيِ  والميزانه  الكهْيله  وأوُفوا)    -

ُسوا وال والميزانه  الكيله  فأوُفوا)      - ُهمْ  الن اسه  تهْبخه  بعده  األرضِ  في ُتلِسُدوا وال أشياءه
 .85 األعراف (إصمِ،ها

***  
 م17/1/2014 الجمعة

 
 (85 )هود وا،دة آية في كله االقتصاد ۞
 في تعاوا وال أشياءهم الناس تبخسوا وال بالقسي والميزان المكيال أوفوا قوم ويا)

 .85 هود (ملسدين األرض
 .85 األعراف راجع
ا ا ية رقم يكون  أن العجيب ومن  السورتين! في وا،د 
 

 (86 )هود مؤمنين كنتم إن لكم  ير   للا بقيتُ  ۞
 بقيُت:
 بقيُة.
 عاماني. رسم

 بقية للا:

 ثواُب للا.
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 (87)هود أو أن نلعل في أموالنا ما نشاء  ۞

في أموالنا ما  ءاباؤنا أو أن نلعله  ما يعبدُ  أن نترذه  ذه ن تأمرُ وتُ أصله  قالوا يشعيبُ )
 . 87( هود الرشيدُ  نشاء إنن ألنت الحليمُ 

 يشعيب:

 يا شعيب.

 رسم عاماني.

 ن:وتُ أصله 

 أصلواُتن.

 رسم عاماني.

 في قراءة: 

 أصمُتن.

 أموالنا:نلعل في 

من ترذ التعليف والبخس، وما كانوا يلعلونه من قعع الدراهم والدنانير، أي: 
 يهقرضونها غير ُيقرضونها. للحصول على برادة اللضة والذهب!يهقرضونها 
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 الحليم الرشيد:

 على سبيل السخرية!

 

      (88 هود) استععت ما ااصم  ۞
  
 هود (أنيبُ  وإليهِ  توكلتُ  عليهِ  باهللِ  إال توفيقي وما استععتُ  ما ااصم ه  إال أريدُ  إنْ )

88. 
  

 لقومه. السمم عليه شعيب كمم هذا
 به. يعمل منا وا،د كل وليت وملهوم، بسيي كمم
  

 أنيب:
 النوائب. في أرجع -

 ا  رة. في أرجع -

  
 يقل: لم

 عليه. توكلتُ 
  
 يقل: لم
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 إليه. وأنبتُ 
  
 يقل: لم

 أنبُت. وإليه
  
 يقل: لم
 سأنيب. وإليه -

 أنيب. سوف وإليه -

  
 ااصم : إال أريد إن
 ااصم . إال أريد ما
  

 :الرازي  قال
 :استععت ما
 وجو : فيه«
 

 آلو ال منه متمكن ا دمتُ  وما لإلصم ، استعاعتي مدة والتقدير: ،ظرف أنه :األول
ا. فيه  جهد 
  

 منه. استععتُ  الذي المقدار أي ااصم ، من بدل أنه :والااني
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 «.إصم،ه استععتُ  ما أصلح أن إال أريد ما أي له، ملعوال   يكون  أن :والاالث

  
 أقول:
 إليه. إ،الة بم الزمخشري  عن نقله

 ،يان. أبو وناقشه
***  
 :،يان أبو وقال
 متمكن ا دمتُ  وما لإلصم ، استعاعتي مدة أي: ظرفية، مصدرية (ما) أن الظاهر»

ا. فيه آلو ال منه  جهد 
 وجوه ا: (ما) في الزمخشري   وأجاز
 استععته. الذي المقدر أي: ااصم ، من بدال   يكون  أن :أ،دها
 فهذان استععت. ما إصم  ااصم  إال تقدير : مضاف، ،ذف على :الااني
ل. في وجهان  البده
 من إصم،ه استععت ما أصلح أن إال أريد ما أي: )...( ملعوال   يكون  أن :والاالث
 فاسدكم.

 به الملعول في إعماله يجوز ال بأل المعرف المصدر ألن ضعيف، الاالث وهذا
   «.قليل فيه عندهم فإعماله البصريون  وأما الكوفيين، عند
***  

   م9/7/2014 األربعاء
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 (89 هود) شقاقي يجرمنكم ال ۞
 قومه  أو ُنو    قومه  أصابه  ما ِمالُ  ُيصيبهكم أن ِشقاقي يهْجِرمنبكم ال قوم ويا) تعالى: قال 

 .89 هود (ِببهعيد   منكم ُلوط   قومُ  وما صالح   قومه  أو ُهود  
  
 يقل: لم
 لوط. قوم أو صالح قوم أو -

 ببعيد. منكم لوط قوم وما لوط قوم أو صالح قوم أو -

  

 يقل: لم
 منكم. ببعيد لوط قوم وما
  
 قوم: ويا

 السمم. عليه شعيب المتحدث
 .87 و 84 ا ية راجع

  
 يهجرمنكم: ال
 يهحملنكم. ال
 ُيكسبنكم. ال
 الجرم. في ُيوقعنكم ال
 وا،د. بمعنى وأجرم: جر م أجرم. من: ُيجرمنكم، ال :قراءة في
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م  ُجرم ا. أكسبه وأجرمه: الرجله  جره
م  ملعولين. أو ملعول إلى ومتعدي ا الزم ا، يكون  وأجرم: جره

 الجرم. على يحملنكم ال بمعنى: تستعمل
 الظلم(. )أو الشر على كذا يجرمنكم ال يقال:
 العدل(. )أو الخير على كذا يجرمنكم ال يقال: وال
 الجرم. معنى فيه
  

 شقاقي:
 معكم.  مفي
 ُبغضي.
 ُمعاداتي.
 آ ر. شق في وا  ر شق في أ،دهما العرفان يكون  أن أصله الشقاض:
 وا،د. شق من وهو أنت الشقيق: خاأل بخمف

  
 :الكشاف في الزمخشري  قال
ب مال جرهم»  جرهم يقال: ملعولين، إلى وأ رع  وا،د، ملعول إلى تارة تعديته في كسه

به، ذنب ا به ذنب ا وجر مه وكسه  «.إيا  وكس 
  

 :،يان أبو وقال
ب مال التعدية في جرهم» ، فمن   جرهم وا،د. إلى يتعد ع كسه ب الذنبه ، زيد   وكسه  الماله

ا جر مت اثنين إلى ويتعد ع ، زيد  بت الذنبه ا وكس  . زيد   اثنين إلى يتعد ع وباأللف الماله
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ا، ، عمر ا زيد   أجرم أيض  ا وأكسبت الذنبه ، زيد  م الماله م في الكمم وتقد   في جره
  «.العقود
 أقول:
 المائدة. سورة يعني العقود:
 .بالعقود أوفوا فيها: لقوله
  

 أ رع: آيا 
وُكمْ  أن قوم شنآنُ  يهْجِرمنبكم وال) -  .2 المائدة (تهعتُدوا أن الحرام المسجدِ  عنِ  صدُّ

 .8 المائدة (تهعِدُلوا أال على قوم شنآنُ  يهْجِرمنبكم وال) -

***  
  م18/7/2014 الجمعة

 
 (89 )هود ببعيد منكم لوط   قومُ  وما ۞
 هود (ببعيد منكم لوط   قومُ  وما صالح   قومه  أو ُهود   قومه  أو نو    قومه  أصاب ما ماله )

89. 
 المذكورة. األقوام من إليهم أقرب كانوا لوط قوم
 

 (91 )هود لرجمناذ نرهعُ  ولوال ۞
 لرجمناذ نرهعُ  ولوال اضعيل   فينا لنراذه  وإنا تقول مما اكاير   نلقه ما شعيبُ  يا قالوا)

 .91 هود (بعزيز علينا أنت وما
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 قيل: إن شعيب  عيب األنبياء.
 .80راجع ا ية 

 رهعن:
 عشيرتن.

 
 (92)هود واتخذتمو  وراءكم ظهري ا  ۞
 .92( هود اهري  خذتمو  وراءكم ظِ للا وات   نه عليكم مِ  قال يا قوم أرهعي أعزُّ )

 اتخذتمو :
 أي للا.

 ا:وراءكم ظهري  
 وراء ظهوركم.

 تركيب.
 

 (93)هود ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل  ۞

 إني عامل على مكانتي.

 .135راجع األنعام 

 مكانتكم:

 منزلتكم.
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 (94)هود  فأصبحوا في ديارهم جاثمين الذين ظلموا الصيحةُ  وأ ذ ِ  ۞

 الصيحة: 

 فاعل مؤ ر.

 أ ذتهم الصيحة:

 نزلْت بهم عقاب ا لهم.

 جاثمين:

 ميتين.

 الجامان )جامان الميت(.ومنه: 

 

 (97)هود برشيد  ونه رع  فِ  وما أمرُ  ونه رعه فِ  فاتبعوا أمره  ۞

ا، وغير رشيد.  مصيبة أن يكون الحاكم مستبد 

 

 (98 هود) المورود الوردُ  وبئس ۞
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ُهمُ  القيامةِ  يومه  قومههُ  يهقُدمُ )  ْوُروُد. الِوْردُ  وبئسه  الن اره  فأورده  ويومه  لعنة   هذ ِ  في وُأتِبُعوا المه
ْفدُ  بئسه  القيامةِ   .99-98 هود (المهرُفودُ  الرِ 

  
 :يهقُدم

 (.97 ا ية )انظر فرعون  المقصود:
 قومه. رأس على يأتي

مهم.  يتقد 
  

 أوردهم:
 أد لهم.

  
 يقل: لم

 النار. فيوردهم
  

 بئس:
 الوا،دي: عن نقم   الرازي  قال
 َّالوردَّ للظ أن إال المورود، الورد وبئست يقال: أن ينبغي فكان مؤنث، َّالنارَّ للظ»

 المنزل ونعمت دارذ، المنزل نعم تقول: كما جائزين، والتأنيث التذكير فكان مذكر،
 هكذا الدار، تأنيث على بنى أنث ومن المنزل، غلب ذكر فمن دارذ،
  «.الوا،دي قاله
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 أقول:
  الرفد. الورد، بعدها: الذي الللظ والتأنيث التذكير في تتبع )بئس(

  
 الورد:
 الورود. مكان
 الورود. موضع

  
 المورود: الورد

 يورد. الذي الماء :المورود
 ورد. كل وليس النار، وهو وردو ، الذي أي: المورود، الورد هو المذموم الورد
 بخمفه! والنار الععش، إطلاء بقصد يورد الماء ألن تهكم، وفيه
  

 هذ : في وأتبعوا
 الدنيا. هذ  في
  

 القيامة: ويوم
 لعنة. القيامة ويوم
  

 الرفد:
 ااضافي. الععاء
 ااضافية. اللعنة
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 التهكم. سبيل على :الرفد
  

 المرفود: الرفد
 الُمععهى. الععاء
***  

  م24/7/2014 الخميس
 

 (100 هود) و،صيد قائم   منها ۞
  
هُ  الُقرهع  أنباءِ  ِمن ذلنه )  .100 هود (و،هصيد   قائم   منها علينه  نهُقصُّ
  

 القرع:
 الدول
 األمم.
 عليهم موسى، شعيب، لوط، إبراهيم، صالح، هود، نو ، قوم السورة: في منها مر  

 السمم.
  

 قائم:
 قائم ا. يزال ال
 أثر. له
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 ،صيد:
 محصود.

رهسه   قائم ا. يعد ولم ده
 له. أثر ال
  
 يقل: لم

 ،صيد. ومنها قائم منها
  

 ،يان: أبو
 «.،صيد ومنها : أي»
  

 أ رع: آيا 
 يأتي يوم أي: ،105 هود (وسعيد   شقيٌّ  فِمنُهمْ  بإذِنهِ  إال نلس   تهكلبمُ  ال يأ ِ  يومه )

 تتكلم. ال أصلها: تكلم: ال القيامة. يوم أي: األجل،
***  
      م11/7/2014 الجمعة

 

 (101 هود) تتبيب غير زادوهم وما ۞



433 

هم ظهلهُموا ولكنْ  ظهلمناُهمْ  ومها)   للاِ  ُدونِ  ِمن يهدُعونه  التي آلهُتهم عنهم أغنْت  فما أنلسه
 .101 هود (تهْتبيب   غيره  زاُدوهم وما ربنه  أمرُ  جاءه  لم ا شيء   ِمن
  

 ظلمناهم: وما
 بالعذاب.

 القرع  على يعود أو القرع، على: وليس القرع، أهل على يعود متصل ضمير :هم
 أهلها. والمراد

  
 أنلسهم: ظلموا
 الملسرين. سب، والتكذيب، بالكلر
 أقول:
 (فما) لقوله: كان لما التلسير هذا ولوال تنلعهم. أنها وباعتقادهم بعبادتها أنلسهم ظلموا
 أعلم. وللا وجه،

  
 شيء: ِمن ... آلهُتهم عنهم أغنْت  فما
 شيء. في نلعتهم فما
  

 يْدُعون: التي آلهتهم
 يْدُعونها.
 يعُبدونها.
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 للا: دون  من يدعون 
 للا. يعبدون  وال األصنام يعبدون  أي

 للا. عبادة من بدال   األصنام يعبدون 
 هذ  مال نستعمل ال اليوم فنحن تلسير، إلى تحتاج أنها مع فسرها، من أجد لم

 العبارة.
  

 ربن: أمرُ 
 بالعذاب.

  
 تتبيب:
 تخسير.
 تدمير.
 إهمذ.
 الهمذ. الخسران، التباب:

 (وتب   لهب   أبي يدا تب ْت )
 لن. تب ا

 أقول:
 متم،ق ا. دمار ا دمار، إثر دمار ا الصيغة: ،سب هنا المعنى لعل
  

 تتبيب: غير زادوهم وما
  سران ا. زادوهم بل ينلعوهم، لم أي:
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وهم بل نلعوهم، ما المعنى: أن أرع   دمار! إثر دمار ا زادوهم بل ودم روهم، ضر 
 تتبيب: غير زادوهم وما
 العذاب. جاءهم لم ا -

 العذاب. وعند العذاب قبل من -

 زادوهم العذاب وعند التتبيب، في يزيدونهم كانوا العذاب قبل أنهم العبارة تليد وقد
 أعلم. وللا زيادة، فوض  زيادة
  
 يقل: لم
 زادتهم. وما
  

 ربن. أمر يجيء أن قبل نلعتهم آلهتهم أن نلهم هل
 العذاب. جاءهم عندما تنلعهم لم أصنامهم أن أدركوا المعنى:
***  
 الملسرين: أقوال

 الرازي:
 ودفع المنافع تحصيل على ُتعين أنها األصنام في يعتقدون  كانوا الكلار أن المعنى»

.  منها وجدوا ما الُمِعين إلى الحاجة مساس عند أنهم أ بر تعالى إنه ثم المضار 
. دفع وال نلع جلب ال شيئ ا:  ذلن أن وهو ضد  ، وجدوا فقد ذلن يجدوا لم كما ثم ضر 

 فكان وا  رة، الدنيا مضار   إليهم وجلب وا  رة، الدنيا منافع به عنهم زال االعتقاد
 «.الخسران موجبا  أعظم من ذلن
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 ،يان: أبو
 بنلسها الضر   عنهم تدفع أن منها ويعلبون  يْدعونها، كانوا التي آلهتهم نلعتهم فما»
 «.ُرُسله لنُذر تصديق ا ربن عذاب جاء مال تعالى، للا عند بشلاعتها أو
 ،يان: أبو وزاد
 من لهم ينتقمون  أنهم ظن ا وفسادهم، ظلمهم على وإصرار ا كلر ا ازدادوا عليهم باتكالهم»

 . »الرسل
 فالتتبيب العذاب. وعند العذاب قبل عليهم تنعبق (:تتبيب   غيره  زاُدوهم وما) :أقول
 أعلم. وللا للااني، سبب واألول )عقاب(، مادي وتتبيب )فساد(، معنوي  تتبيب اثنان:

  
 عاشور: ابن وقال
 اللعل على ععف ألنه للا؛ أمر جاء لم ا تتبيب ا زادتهم أصنامهم أن هذا ظاهر»

 ،لول وهو للا، أمر مجيء وقت في كان ذلن أن المليدة التوقيتية (لم ا) بر المقي د
 بهم. العذاب

  
 من إياهم إنقاذهم في العمع على تصميمهم أن ،ينئذ تتبيب ا إياهم زيادتهم ووجه

 بالعذاب. الوعيد سماع عند التوبة ودون  دونهم ،الت المصائب
  

 قبل تتبيب ا ادوهمز  أي قيدها، دون  الصلة في المشاركة لمجرد الععف يكون  أن ويجوز
 وزادهم الرسل آيا  في النظر عن انصراف ا فيها اعتقادهم زادهم بأن للا، أمر مجيء
 بارتكاب لهم مغرية الباطلة ومناقبها األصنام  رافا  كانت وقد األصنام. تأميلهم
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 ،ق ،تى للا، رسل على جرأة  التلكير وفساد األ مض وانحعاط والضمل اللوا،ش
 «.بهم عذابه ،لول المستوجب للا غضب عليهم
 أقول:

 ،يان. أبي من قريبة الاانية اللقرة -

 العذاب. عند وأضيف: العذاب، قبل زادوهم المعنى أن أوافق -

***  
 م13/7/2014 األ،د

 
    (102 )هود ربن أ ذ وكذلن ۞
 ربن: أ ذ

 ربن. عقاب
 يا د . للا بالعامية: اليوم نقول
 ُيعاقبه. أو ُيميته
 

 (104 )هود معدود ألجل   إال ر نؤ    وما ۞
 معلوم هلل، غير معلوم لنا.

 
 (105)هود ه إال بإذنِ  م نلس  كل  ال ته  يوم يأ ِ  ۞
 يأ :
 يأتي.
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 رسم عاماني.
 يأتي عذاب ا  رة.

 :مُ كل  ال ته 
 ال تتكلم.

 
 (105)هود فمنهم شقيٌّ وسعيد   ۞

 أي: ومنهم سعيد.
 

ُقوا  ۞  (106)هود فأما الذين شه

 في قراءة:

 ُشقوا.

 

 (108)هود عدوا وأما الذين سُ  ۞

 في قراءة:

عدوا.  سه

 

 (108)هود ععاء  غير مجذوذ  ۞
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 دائم غير مقعوع.

لْت غير ممنون   (.8)ُفصه

 

 (111)هود هم هم ربن أعماله يوفين  وإن  كم  لم ا له  ۞

 لهيوفين هم.هم كل   وإن  

 مزيدة.: قالوا: ما: لما

 أنا أرع: لما: مزيدة.

 إعرابها عند الُمعربين عويص!

 

 (114)هود الليل  نه ا مِ ل  له وأقم الصمة طرفي النهار وزُ  ۞

 زلل ا:

 لعل المعنى: قعع ا.

 لعل المقصود: صمة المغرب والعشاء.

 

 (114 )هود السيئا ِ  ُيذهبنه  الحسنا ِ  إن   ۞
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 يقل: لم
 يجوز. ال السيئا . ُتذهبن الحسنا  إن -

 اللغة. في يجوز السيئا . ُتذهب الحسنا  إن -

  
 أ رع: مواضع في
 .228 البقرة (يترب صنه  والُمعل قا ُ )
 يقل: لم

 تتربصن.
َه  والوالدا ُ ) هن   ُيرضعنه  .233 البقرة (أوالده
 يقل: لم

 ترضعن.
  

 يقال:
 يتربصن. هن  
 تتربصن. أنتن  
***  
 2015 أيار 1 الجمعة

 
 (115 )هود حسنينالمُ  أجره  ضيعيُ  ال للا فإن   ْر واصبِ  ۞
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 يقل: لم
 أجرذ. يضيع ال

 المحسنين. من وجعله اللاصلة راعى
 

)هود فلوال كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن اللساد في األرض  ۞
116) 

 القرون:

 األمم.

 أولو بقية:

 أولو فضل.

 

 (116)هود ممن أنجينا منهم  إال قليم   ۞

 )الزمخشري(. هوا عن اللسادقليم  ممن أنجينا من القرون نه  التقدير: لكن  

 

 (118)هود وال يزالون مختللين ... ولذلن  لقهم  ۞
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ة وا،دة وال يزالون مختللين. إال من ر،م ربن ولذلن ولو شاء ربن لجعل الناس أم  )
 .119-118( هود  لقهم

 تركيب صعب.

 أمة وا،دة:

 على اايمان.

 وال يزالون مختللين:

 التقدير:

 .وال يزالون  لم يشأ، فكانوا مختللينلكنه 

 ولذلن  لقهم:

 ولم تمف  لقهم.

 وهذا وصف لواقع، وليس ،كم ا شرعي ا.

 وقد يكون المعنى:

 لمبتمء  لقهم.

 

 (119)هود اس أجمعين ة والن  الجن   نه م مِ جهن   ربن ألمألن   ت كلمةُ وتم   ۞
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 هل تعني ا ية أن الجميع سيذهبون إلى جهنم.

 أجمعين:

 تجمع الجنة والناس.

 وال تجمع كل أفراد الجنة، وكل أفراد الناس.

 

ذ  ۞  (120)هود وكم  نقصُّ علين ِمن أنباء الرُُّسل ما ناب ُت به فؤاده

 التقدير:

ه علين.  وكلب نبأ نقصُّ

 ما نابت:

 زائدة، أفضل من أن تكون موصولة.: ما

 وللا أعلم.

 (120)هود وجاءذ في هذ  الحق  ۞

 في هذ  األنباء )أنباء الرسل(.

 

 (121)هود وا على مكانتكم إن ا عاملون لماع ۞
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 إن ا عاملون على مكانتنا.

 المكانة:

 المنزلة.
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 يوسف﴾ سورة﴿

 

 (3 يوسف) كنت وإن ۞

صِ  أ،سنه  علينه  نهُقص   نحنُ )  ينا بما القهصه  قهْبِلهِ  ِمن ُكنته  وإنْ  القرآنه  هذا إلينه  أو،ه
                                3 يوسف (الغافلينه  لهِمنه 

       القرآن: هذا إلينه  أو،ينا بما

 عاشور(. )ابن للسببية الباء

 و،ينا. بسبب

  و،ينا. بلضل

: وإنْ   كنته

. وإننه  :التقدير  كنته

 :الشوكاني قال

 «.النافية وبين بينها اللارقة المم بدليل الاقيلة، من المخللة هي إنْ »

 :عاشور ابن وقال

  «.الاقيلة من مخلف إنْ  ،رف»
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 قْبله: ِمن

  القرآن. قْبل ِمن

 القصص: أ،سن

 الملسرين: أقوال

 البغوي:

 فيها لما القصص أ،سن سم اها  اصة، السمم عليه يوسف قصة منه: المراد قيل:»
م، الِعبهر، من  الملوذ سير من والدنيا، للدين تصلح التي واللوائد والنكت، والِحكه

 عنهم التجاوز و،سن األعداء، أذع على والصبر النساء، ومكر والعلماء، والممالين،
  «.اللوائد من ذلن وغير االلتقاء، بعد

*** 

 الرازي:

ا، بعضه الخبر إتباع القصص»  وقالْت ) تعالى: قال المتابعة، اللغة: في وأصله بعض 
يهِ  أل ِته اعلى) تعالى: وقال أثر . اتبعي أي: 11 القصص (ُقص   آثاِرهما فارتد 
ا ص  ا الحكاية سميت وإنما اتباع ا. أي:  ،64 هفالك (قهصه  يقص   الذي ألن قهصص 
 أي: يتلو، ألنه قرأ ، إذا القرآن تم يقال: كما فشيئ ا، شيئ ا القصة تلن يذكر الحديث
 آية . بعد آية   منه ،لظ ما يتبع

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3061&idto=3061&bk_no=132&ID=1232#docu
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 قص   يقال: االقتصاص. بمعنى مصدر ا يكون  أن يحتمل ا ية هذ  في والقهصص
ه الحديث اق يقص  ا: ص   إرساال . يرسله أرسله يقال: كما وساقه، طرد  إذا وقهصص 

 أي تعالى للا قدرة هذ  كقولن: بالمصدر، الملعول تسمية باب من يكون  أن ويجوز
 على ،ملنا  فإن مهرجونا. أي رجاؤنا وهذا معلوُمه، أي فمن علمُ  الكتاب وهذا مقدور ،
 فالُحسن التقدير هذا وعلى االقتصاص، أ،سن علين نقص   المعنى كان المصدر

 األللاظ هذ  كون  الحسن هذا من والمراد ،القصة إلى ال البيان ُ،سن إلى يعود
 في مذكورة القصة هذ  أن ترع  أال ااعجاز، ،د   إلى اللصا،ة في بالغة فصيحة
 والبمغة.! اللصا،ة في السورة هذ  يشابه ال منها شيئ ا أن مع التواريخ، كتب

 توالنك الِعبهر من فيه لما القصص، أ،سن كونه معنى كان الملعول على ،ملنا  وإن
م  ال أنه القصة هذ  في التي اللوائد إ،دع فإن غيرها، في ليست التي والعجائب والِحكه
ر من مانع وال تعالى، للا لقضاء دافع  لإلنسان قضى إذا تعالى وأنه تعالى، للا قده
 دفعه! على يقدروا لم عليه اجتمعوا العلم أهل أن فلو ومكرمة بخير

  والنقصان. للخذالن سبب الحسد  أن على داللتها الاانية: واللائدة
 لما فإنه السمم، عليه يعقوب ،ق في كما اللرج، ملتا  الصبر أن الاالاة: واللائدة
 «.السمم عليه يوسف ،ق في وكذلن بمقصود ، فاز صبر

***   

 القرطبي:
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 األقاصيص. سائر بين من القصص أ،سن السورة هذ  ُسم يت لم العلماء ا تلف»
م الِعبهر من تتضمن القرآن في قصة ليست ألنه فقيل:  القصة. هذ  تتضمنه ما والِحكه
ِصهم في كانه  لقد :آ رها في قوله وبيانه    األلباِب. ألولي ِعبرة   قهصه

 أذاهم، على وصبر  إ وته، عن يوسف مجاوزة لُحسن القصص أ،سن سم اها وقيل:
 ،تى عنهم، العلو في رمهوك تعاطهو ، ما ذكر عن - بهم االلتقاء بعد - عنهم وعلو 
  اليومه. عليكمُ  تاريبه  ال قال:

 واانس، والجن   والشياطين، والممئكة والصالحين األنبياء ذكر فيها ألن وقيل:
 والنساء، والرجال والجهال، والعلماء والتجار والممالن، الملوذ وسير والعير، واألنعام
، و،يلهن    والمعاشرة والسياسة الرؤيا، وتعبير يهروالس واللقه التو،يد ذكر وفيها ومكرهن 
 والدنيا. للدين تصلح التي اللوائد وجمل المعاش، وتدبير

 وسيهرهما. والمحبوب الحبيب ذكر فيها ألن وقيل:

 أعجب. بمعنى هنا أ،سن: وقيل:

 مآله كان فيها ُذكر مهن كل ألن القصص أ،سن كانت إنما المعاني: أهل بعم وقال
ا والملن قيل: العزيز. وامرأة  وإ وته، وأبيه يوسف إلى انظر السعادة!  أيض 

 كان فما يقال: فيما والشاهد الساقي، الرؤيا ومستعبر إسمُمه، و،ُسن بيوسف أسلم
 «. ير إلى إال الجميع أمرُ 

*** 
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 ،يان: أبو 

 ذكر من فيها بما سائرها عن النلرادها القصص أ،سن السورة هذ  كانت قيل:»
 وسير والعير، واألنعام واانس، والجن   والشياطين، والممئكة والصالحين، األنبياء
، وكيدهن   والنساء والرجال، والعلماء والتجار والممالن، الملوذ  فيها ما مع ومكرهن 
 و،سن المقدرة، عند والعلو الملكة، و،سن والسياسة، والسير واللقه التو،يد ذكر من
 والجهاد العلة، في العاقبة و،سن والمعاد، المعاش، وتدبير والحيل شرة،المعا

 السنين ومرأع والمحبوب، الحبيب وذكر المرغوب، إلى المرهوب من والخمص
 والدنيا. للدين تصلح التي والعجائب الرؤيا، وتعبير

 انظر السعادة! إلى مآله كان فيها ُذكر مهن كل ألن القصص أ،سن كانت وقيل:
 ومعب ر إسممه، و،سن بيوسف أسلم والملن العزيز، وامرأة  وإ وته وأبيه يوسف إلى

 «.يقال فيما والشاهد الساقي الرؤيا

 أقول:

  إليه. إشارة بم القرطبي عن منقول

*** 

 الشوكاني: 
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يهِ  أل ِتهِ  وقالْت ) :تعالى قوله ومنه الشيء، تتبع القصص»  أي ،11 القصص (ُقص 
ا علين نقص   نحن والتقدير: مصدر. وهو أثر ، تتبعي  فيكون  القهصص، أ،سنه  قهصص 
 االقتصاص. بمعنى

 . )...( المقصوص أي الملعول: بمعنى هو أو

 القصص. أ،سن هو السورة هذ  في ما كون  وجه في وا تلف

م والمواعظ الِعبهر من يتضمن القصص من السورة هذ  في ما ألن فقيل:  لم ما والِحكه
 غيرها. في يكن

 على الصبر من السمم عليه يوسف من كان وما المحاورة، ُ،سن من فيها لما وقيل:
 عنهم. وعلو  أذاهم

 واانس، والجن   والشياطين، والممئكة والصالحين، األنبياء ذكر فيها ألن وقيل:
 و،يلهن   والنساء والجهال، والعلماء والتجار، والممالين الملوذ وسير والعير، واألنعام
.  ومكرهن 

 بينهما. دار وما والمحبوب الحبيب ذكر فيها ألن وقيل:

 أعجب. بمعنى: هنا (أ،سن) إن وقيل:

 «!السعادة مآله كان فيها ذكر من كل إن وقيل

***  
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 المنار:

 وأصدقها، الوجو  أصح على به ،د ث إذا الخبره  قص   من: اسم أو مصدر القصص»
ه األثر قص   ِمن: ألنه ه قال كأنه  بر ا، به وأ،اط تتبعه إذا واقتص   عن نقصُّ

 وإ،اطة. اقتصاص

 من المقصوص بمعنى القصص فيكون  الملعول، اسم بمعنى يكون  أن ويجوز
 «.واأل،اديث األ بار

***  

 عاشور: ابن

 القهص   ومصدر : صا،بها. سير منتهى ليتعرف األقدام مواقع تتبع إذا األثر قص  »
. والقهصص باادغام، ا) تعالى: قال باللن  ا آثارهما على فارتد  ص   أن وذلن .(قهصه
 وهي سيرة، األعمال سم وا أنهم ترع  أال ُ عاهم، اتباع تشبه الماضين أ بار ،كاية
  «.فعله ماله  فعل أي فمن، سيرةه  فمن سار وقالوا: السْير، هيئة األصل في

 كالخلق الملعول. وإرادة المصدر إطمض من الملعول بمعنى القصص يكون  أن وإما«
ا. شائع للقصص إطمض وهو المخلوض، بمعنى  قهصصهم في لقدكانه  تعالى: قال أيض 
  .األلبابِ  ألولي عبرة  

ل وزن  يكون  وقد  وماله به، والُمخبر به الُمنبأ بمعنى والخبر كالنبأ الملعول عنىبم فعه
 «.والنقم الحسب

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=12&ayano=3#docu
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 ،يان. أبي تلسير قبله: وانظر

 أي:

ا قص   مصدر: القصص: ا. قهص   وقهصص 

  الِقصص. بمعنى يكون  وقد

 أ رع: آيا 

  لخاطئين. كن ا وإن ا أي: ،91 ا ية (لهخاطئينه  كن ا وإنْ  علينا للاُ  آثرذه  لقد تاهللِ  قاُلوا)

 ا ية: قارنِ 

    .97 ا ية ( اطئينه  كن ا إن ا ُذُنوبهنا لنا استغِلْر  أبانا يا قاُلوا)

***  

   م20/6/2014 الجمعة

 

 (4 يوسف) ساجدين لي رأيتهم ۞
 لي رأيُتهم والقمره  والشمسه  كوكب ا عشره  أ،ده  رأيتُ  إن ي أبتِ  يا ألبيهِ  ُيوُسفُ  قاله  إذ) 

 .4 يوسف (ساجدينه 
  

 يوُسف:



453 

 يوِسف. :قراءة وفي

  
 أبت: يا

 أبتي. يا

 أبي. يا

. يا :قراءة وفي  أبهتا . يا أبهتا، يا وأصلها: أبته

  
 ساجدين:

 عبادة. سجود ال كرامة، سجود      -

 تحية. سجود      -

  
 يقل: لم

 لي. ساجدين

  
 يقل: لم

 ساجدة. لي رأيتها      -

ر ساجدين. لي ... عشر أ،د رأيت      -  رأيت(. فعل: )كر 

***  
 الملسرين: أقوال
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 العقمء. أفعال من السجود ألن يعقل، من منزلة أنزلهم

 أقول:

  الته. أو وأمه وأبو  إ وته هنا: بهم المراد وأن سيما ال

 بشر! هم بل الكواكب، هم ليسوا الساجدين أن وهو الرؤيا، تأويل بدء للا ألهمه فربما

فهعه ) وا العرشِ  على أبويهِ  وره ا لهُ  و رُّ د   قد قبلُ  ِمن ُرؤيايه  تأويلُ  هذا أبهتِ  با وقاله  ُسج 
علها  .100 ا ية (،ق ا رب ي جه
 أقول:

 و)الرؤية(! )الرؤيا( بين الكاتبين بعم يخلي ما كاير ا

 رأيت! يقال: كليهما وفي

 غير . في واأل رع  المنام، في أنها األولى ويمي ز مشترذ، جامع لهما

***  
    م19/1/2014 األ،د

 

ا لن فيكيدوا ۞   (5 يوسف) كيد 
ا لنه  فيكيُدوا إ وِتنه  على ُرؤياذه  تهْقُصْص  ال ُبنهيب  يا قاله )  .5 يوسف (كيد 
 قليل، بعلم أو األ،مم، بتأويل علم غير من فهمو  لربما إ وته على منامه قص   لو

 قد المنام ظاهر فإن األمر كان ما أي ا لكن أ يهم. من قريب ا علم ا يعلمونه كانوا وربما
ا يكون   والقمر، الشمس بل الكواكب، سجود وهو التأويل، يعلم ال لمن ،تى واضح 

 هذا يدل وربما ومكرهم. ،سدهم ويستاير يستلزهم، ما وهذا السمم! عليه ليوسف
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 والُملن بالعلم تمكينه قرب على يدل كما والقمر، الشمس على الجمال في تلوقه على
 والنبوة.

  
 ُبني:

 التحب ب. منه  ويراد )ابني(، تصغير

  
 تقُصْص: ال

. ال :قراءة في  تقص 

  
ا:  كيد 

 التوكيد. وظيلته: معلق، ملعول

ا هناذ يكون  وربما ا تقدير : محذوف، أيض   كبير ا. كيد 

 عنه. يغني المعلق الملعول في التوكيد ألن ،ذف، تقدير إلى نحتاج ال وقد

  
 الشوكاني: قال

ا مابت ا كيدا» ا أو منه، الخلوص على تقدر ال راسخ    «.فهمن عن  لي ا كيد 
***  

     م25/6/2014 األربعاء

 

 (8)يوسف أبينا من ا ونحن ُعصبة  إلى أه،بُّ  وأ و  لهيوسفُ  قالوا ۞
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 ما الحكمة من قولهم: ونحن ُعصبة.

 :قالوا

 .أي: إ وة يوسف

 :لهيوسف

م، للتأكيد، التقدير: وللا لهيوسفُ   .المم الم االبتداء، واقعة في جواب القسه

 :أه،ب  

 .أفعل التلضيل، ال ُيان ى وال ُيجمع )وال يذك ر وال يؤنث(

 .إليهو أ،بُّ 

 .هما أ،بُّ إلي

 .هم أ،بُّ إلي

 .هي أ،بُّ إلي

التلضيل هنا ليس تلضيل معاملة، بل هو تلضيل محب ة، والمحب ة  ارجة عن القدرة 
 .البشرية

 :ونحن

 .الواو: ،الية
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 :ونحن عصبة

 .أي: مع أننا عصبة

 :ُعصبة

 .في العدد والسن  والقوة

أصغر، ومن ثم فنحن أنلع ألبينا منهما في أي: نحن في العدد أكبر، وهما في السن 
 .أمر دنيا  وصم  معاشه ورعي مواشيه )البغوي(

 .القوة: مستلادة من كلمة: )ُعصبة(

 :قال لي

 ما الحكمة من قولهم: )ونحن ُعصبة(.

 :قلت

يوسف وأ و  )من أم ه( في كل ة، ونحن عشرة )إ وة له من أبيه( في كل ة، كل تهما 
 .12كل تنا، األب يحب هما أكار منا مجتمعين! عددهم مع يوسف: أرجح من 

إذ قال يوسُف ألبيه يا أبِت إني رأيُت أ،ده عشره كوكب ا كانوا عشرة بدليل قوله تعالى: )
. الشمس والقمر: كناية عن والديه، أ،د عشر كوكب ا كناية 4( ا ية والشمسه والقمره 

 .100)المنام( في ا ية عن إ وته، كما ُعلم بعد تلسير الرؤيا 

*** 
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 :اإلثنين

 هر1440ربيع األول  25

 م2018كانون األول  03

 

ا اطر،و  ۞  (9 )يوسف أرض 
ا اطرُ،و ُ  أوِ  ُيوُسفه  اقتلوا)   .9 يوسف (أبيكم وجهُ  لُكمْ  يهْخلُ  أرض 
  

 يهْخُل:
 األمر. بجواب مجزوم اللعل ألن الواو ،ذفت يخلو، أصله:

  
ا: اطر،و   أرض 

 األرض. على ارمو  تعني: هل
  

ا اطر،و  المعنى:  أبيه(. )عن بعيدة أرض 
 بأيديكم. يوسف: اقتلوا -

ا: اطر،و  -  غيركم. بأيدي يمو  ،تى أرض 

 في وألُقو ُ  ُيوُسفه  تقُتلوا ال منهم قائل   قال) قوله: عليه يدل الحالتين، في مراد القتل
ا، تعر،و  وال يقل: لم أي: ،10 ا ية (الجب   غيابةِ   غيابة في وألقو  قال: بل أرض 
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ل الجب، ، في العر  إلى األرض في العر  من العر ه  فحو   إلقائه من أي: الجب 
ا  المار ة. عليه يعار أن يمكن بحيث قريب ا إلقائه إلى بعيد 

 ألقا . طر،ه:
 وأبعد . ألقا  عنه: الشيء طر 
 الهم . باله عن طر 
 باعدته. مهعر : كلب  النبوع  به ر،ْت ط

 البعيد. المكان المعر :
 الشاسع. البعيد المكان العبرا :
 به. أل،د ،اجة ال المتروذ المعرو ، العريح:

 .(اللغة معاجم راجع)
ا: اطر،و   أرض 

ا -  األرض. تنكير من الوصف هذا يستلاد مجهولة. أرض 

ا -  محذوف. تقدير إلى يحتاج فم نلسه، العر  من البعد يستلاد بعيدة: أرض 

ا. انبذو  األراضي. من أرض في انُبذو   بعيد 
ا: انتبذ ا فيها اعتزل أرض   القوم. عن بعيد 
  

 أبيكم: وجهُ  لكم يهْخلُ 
 :،يان أبو قال
 أبوكم. لكم يخل أي: الذا ؛ قيل: هنا الوجه»
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ته وصرف بهم، شغله عن استعارة هو وقيل:  صرفه  علين أقبل مهن ألن إليهم؛ مود 
 «.إلين وجههه
***  
 م20/7/2014 األ،د

 

يابة الُجب   ۞  (10)يوسف قال قائل منهم ال تقتلوا يوسفه وألقو  في غه

 الواو في: )وألقو ( هل هي عاطلة أم استئنافية بمعنى: بل.

 :الُجب  

 .البئر

يابة الُجب    :غه

 .الناس، ويغيب  بر قعر الجب، بحيث تغيب رؤيته عن 

قائل هذا القول أراد شيئ ا يقبلون به، ويكون أ ف  من غير : أهون الشر ين، أو أ ف  
الضررين. فإذا تعي ن األمر بين شر ين أو ضررين وجب ا تيار األ ف، لدفع الضرر 
الكبير بضرر أقل منه قدر اامكان، وهو ما يعرف اليوم بسياسة تقليل الخسائر )ما 

قهاما في قوله تعالى: )أمكن(، ك ره   .71( سورة الكهف ،تى إذا ركبا في السلينة  ه

 :قال لي
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الواو األولى في قوله: )وألُقو ( هل هي عاطلة كما جاء في كتاب دع اس. أم هي 
 بمعنى: بل.

 :التقدير

 .ال تقتلوا يوسف، بل ألُقو  في غيابة الُجب  

 :قلت

ل لكتاب للا أعربها بعم العلماء بأنها  استئنافية بمعنى: بل )ااعراب الُملص 
 .الُمرت ل(

*** 

 ااثنين:

 هر1440ربيع األول  25

 م2018كانون األول  03

 

 (10 يوسف) فاعلين كنتم إن ۞
يابةِ  في وألُقو ُ  ُيوُسفه  تقُتلوا ال منهم قائل   قاله )   كنُتم إنْ  السي ارةِ  بعُم  يهلتِقْعهُ  الُجب   غه

 .10 يوسف (فاعلينه 
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 يقل: لم

 ألقو . بل يوسف تقتلوا ال      -

 تقتلو . وال ... ألقو       -

  
 منهم:

 يوسف. إ وة من

  
 غيابة:

 غيابا . :قراءة في

  
 الجب: غيابة

 الناس. يرا   ال بحيث قعر 

  
 السي ارة:

 المار ة.

ارة. مال:  بح 

 فاعلين: كنتم إن 

 الرازي. هو تلسير أ،سن

***  
 الملسرين: أقوال
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 البغوي:

 «.فعلكم على عزمتم إن أي:»

***  
 الرازي:

 فاقتصروا بد وال كان إن وأما ذلن. من شيئ ا تلعلوا ال أن األولى أن إلى إشارة فيه»
 يعني: (بهِ  ماُعوقبتم بمالِ  فعاِقبوا عاقبُتم وإنْ ) تعالى: قوله ونظير  القدر. هذا على

 «.ذلن تلعلوا ال أن األهولى

*** 

 كاير: ابن

 «.تقولون  ما على عازمين كنتم إن«

***  
 ،يان: أبو

  ».أبيه وبين بينه التلريق من غرضكم به يحصل ما فاعلين أي:»
***  
 المنار:

 «.الصواب هو فهذا بالذا  لكم المقصود الصواب هو ما (فاعلين كنتم إن»)

*** 

 عاشور: ابن

  .«تقتلو  وال الجب   غيابا  في فألقو  أبيه عن إبعاد  فاعلين كنتم إن أي»
  

 أ رع: آيا 
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 .71 الحجر (فاعلينه  كنُتم إنْ  بناتي هؤالءِ  قاله )
 .17 األنبياء (فاعلينه  كن ا إنْ  لدن ا ِمن الت خذنا ُ  لهو ا نت خذه  أن أردنا لو)
ر قو ُ  قاُلوا)  .68 األنبياء (فاعلينه  ُكنُتم إنْ  آلهتكم وانُصروا ،ه

***  
  م22/3/2014 السبت

 

 (13 يوسف) الذئب ۞
 .13 يوسف (الذ ئبُ  يأكلههُ  أن وأ افُ ) 
  

 الذئب:

 يوسف(. )إ وة إ وته به أراد

 كافي ا! تأمم   القصة يتأم ل ولم ناقص، فتلسير  تلسير  في هذا يذكر لم من

 :قراءة في
 الذيب.

***  
 الملسرين: أقوال

 القرطبي:

 ِمن كان إنما فخوُفه بالذئب؛ أرادهم وإنه عليه، منهم ِلخوفهِ  ذلن قال إنما وقيل:»
 «.لهم مساترة   بالذئب عنهم فكن ى له، قتلهم

 أقول:
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تر ا يقصد لعله  لهم. سه

***  
 كاير: ابن

  «.فعلو  فيما عذرهم وجعلوها الكلمة، هذ  فمه من فأ ذوا»
  رجْت! فمنه  ِمن

***  
 الشوكاني:

  «.بالذئب ذلن عن فكن ى منهم، عليه تخوف ا هذا يعقوب قال»
  

 م22/1/2014 األربعاء
 

 (15)يوسف وأو،ينا إليه  ۞

 (. هل هناذ واو زائدة.لم اأين جواب )

 :قال تعالى

يابة الُجب  وأو،ينا إليه لتنب ئن هم بأمرهم هذا ) فلم ا ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلو  في غه
 .15(. سورة يوسف وهم ال يشعرون 

 .( محذوف، وا تللوا في التقديرفلم ابعم الملسرين قالوا: جواب ) -
 .وبعضهم قالوا: هناذ واو زائدة )أو ُمقحمة أو صلة( -
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 :وا تللوا
 (.وأو،ينا(، أم في قوله: )وأجمعواهل الواو الزائدة هي في قوله: )

 .وقال آ رون: ال يجوز القول في القرآن بأن الواو زائدة -
 !: وفي جميع ذلن نظرعاشورابن قال  - 

*** 
 :أقوال الملسرين

 :العبري 
 .( فأد لْت َّ الواوَّ في الجوابفلم ا ذهبوا به وأجمعواقوله: )
*** 
 :البغوي 

فلم ا أسلما وتل ه للجبين هذ  الواو زائدة، تقدير : أو،ينا إليه، كقوله تعالى :)
 .، أي: نادينا 103( الصافا  ونادينا 
*** 

 :ابن ععية
( أجمعوا، هذا مذهب فلم ا ذهبوا به وأجمعوا( محذوف، تقدير : )لم اجواب )

( فلم ا أسلما وتل ه للجبينالخليل وسيبويه )...(. ومال هذا قول للا تعالى: )
  103الصافا  

وقال بعم النحاة في مال هذا: إن الواو زائدة، وقولهم مردود، ألنه ليس في 
 .القرآن شيء زائد لغير معنى
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*** 
 :الزمخشري 
 .محذوف، ومعنا : فعلوا به ما فعلوا من األذع« لم ا»جواب 
*** 
 :الرازي 

يهابهِة ٱْلُجب  ال بد  لقوله: ) ُلوُ  ِفى غه لهمبا ذهههُبوْا ِبِه وهأهْجمهُعوْا أهن يهْجعه ( من جواب، إْذ فه
( غير مذكور، وتقدير : فجعلو  فيها، و،ذف الجواب في القرآن لم اجواب )

 .كاير، بشرط أن يكون المذكور دليم  عليه، وههنا كذلن
*** 

 :القرطبي
  .(قالوا يا أبانا إن ا ذهبنا نستبق( قوُلهم: )لم اقيل: جواب )

يابة  وقيل: التقدير: فلم ا ذهبوا به من عند أبيهم، وأجمعوا أن يجعلو  في غه
، جعلو  فيها، هذا على مذهب البصريين  .الُجب 

(، والواو ُمقحمة، والواو عندهم ُتزاد أو،يناالكوفيين فالجواب: )وأما على قول 
( أي: ،ت ى إذا جاءوها وُفتحْت أبواُبهامع )لم ا( و)،ت ى(. قال للا تعالى: )

 .( أي: فار،تى إذا جاء أمرنا وفار التن ورُفتحْت، وقوله: )
***  

 :أبو ،يان
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قال: ُمابت، قال: هو ا تللوا في جواب )لم ا( أهو ُمابت. أو محذوف. فمن 
(، أي: لما كان كيت وكيت قالوا، وهو قالوا يا أبانا إن ا ذهبنا نستبققولهم: )

  .تخريل ،سن
(، والواو زائدة، وعلى هذا مذهب الكوفيين ُيزاد عندهم بعد أو،يناوقيل: هو )
 (فلم ا أسلما وتل ه للجيين ونادينا (. وعلى ذلن  ر جوا قوله: )،ت ى إذا)لم ا(، و)

 .(...) ( أي: ُفتحْت ،تى إذا جاؤوها وُفتحْت أي: نادينا ، وقوله: )
ومهن قال: هو محذوف، وهو رأي البصريين، فقدر  الزمخشري: فعلوا به ما 
فعلوا من األذع، و،كى الحكاية العويلة فيما فعلوا به، وما ،اورو  و،اورهم 

 .به
يابة الُجب  عظمْت وقد ر  بعضهم: فلم ا ذهبوا به وأجمعوا أْن يجعلو  في  غه

فتنُتهم. وقد ر  بعضهم: جعلو  فيها، وهذا أولى، إْذ يدل عليه قوله: )وأجمعوا أن 
 .يجعلو (
*** 

 :األلوسي
فلن  ( محذوف، إيذان ا بظهور ، وإشعار ا بأن تلصيله مما ال يحويهلم اجواب )

  .العبارة، ومجمله: فعلوا ما فعلوا
  .وقد ر  بعضهم: عظمْت فتنُتهم، وهو أولى من تقدير: وضعو  فيها

 .(، والواو زائدة، وليس بشيءأو،يناوقيل: ال ،ذف، والجواب )
*** 
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 :ابن عاشور
يابة الُجب  ( محذوف، دل  عليه: )لم اجواب ) (، والتقدير: جعلو  أن يجعلو  في غه

. وماله كاير في القرآن. وهو من اايجاز الخاص بالقرآن، فهو تقليل في  الُجب 
  .في الل لظ لظهور المعنى

يابة ( مععوفة على جملة: )وأو،ينا إليهوجملة: ) وأجمعوا أن يجعلو  في غه
  .(، ألن  هذا المو،ى من مهم  عبر القصةالُجب  

  .(...) ( هو جواب لم اأو،يناوقيل: الواو مزيدة، وجملة: )
( سورة فلم ا أسلما وتل ه للجبين ونادينا  أْن يا إبراهيموقيل به في قوله تعالى: )

  .ا ية 104 -103الصافا  
 .وفي جميع ذلن نظر

*** 
  :الثالثاء

 هر1440ربيع األول  26
 م2018كانون األول  4
 

 (17 يوسف) نستبق ذهبنا ۞
 .17 يوسف (الذئبُ  فأكلههُ  متاِعنا عنده  ُيوُسفه  ْكناوتر  نهستِبقُ  ذههْبنا إن ا أبانا يا قاُلوا) 
  
 يقل: لم
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 نستبُق. ر،نا      -

 نستبق. أ ذنا      -

 نستبق. شرعنا      -

 لنستبق. ذهبنا      -

 نستبق. لكي ذهبنا      -

 لمستباض. ذهبنا      -

 ُمستِبقين. ذهبنا      -

 استباض. في ذهبنا      -

  

 :المنار في قال
 غير . يسبق أن منا كل يتكلف السباض، إلى اجتماعنا مكان من ذهبنا أي:»

 التي المشاركة بصيغتي والتسابق المسابقة من الغرض وهو السبق، تكل فُ  فاالستباض
 الغلب. بها يقصد

 به يقصد فهذا (.الخيرا ِ  فاستِبقوا) ومنه:  السبق في آ ر لغرض أو لذاته يقصد وقد
 كان 25 ا ية (البابه  واستبهقا) السورة: هذ  في ا تي وقوله للغلب، ال لذاته السبق
 باتباعه العزيز امرأة  تقصد ،يث من هرب ا، الدار من الخروج يوسف به يقصد

مة-  الزمخشري  يلعن ولم المعنى. هذا تؤدي ال المشاركة وصيغة إرجاعه،  عم 
 «.الدقيق اللرض  لهذا تبعه ومن - اللغة
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 تعليق:

 معنيين: أععى قد المنار صا،ب أن يبدو

 نستبق. ونحن ذهبنا األول: المعنى

 للسبق. ذهبنا الااني: والمعنى

 أفهمه. لم آ ر شيئ ا قصد يكون  وقد

  
 إعراب:

 ،الية. جملة (نستبق) جملة:

 وال نستبق. ونحن ذهبنا المعنى: كان إذا صحيح وهو ااعراب، كتب في ورد ما هذا
ا أرا    نصب محل في الجملة تكون  ،ينئذ لمستباض. ذهبنا المعنى: كان إذا صحيح 

 المعنى. با تمف يختلف وااعراب ألجله. ملعول

***  
    م30/3/2014 األ،د

 
 

 (17 يوسف) لنا بمؤمن أنت وما ۞

 .17 يوسف (صادقينه  كن ا ولو لنا ِبُمؤِمن   أنته  وما) 

 يعقوب. ألبيهم يوسف إ وة  عاب

 بمصد ض. بمؤمن: قالوا: الملسرين جميع
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 :يقل لم لماذا

 صادقين. كنا ولو لنا بمصد ض أنت وما

 الجناس. رعاية في زيادة من هذا في ما مع

 :السيوطي قال

 رعاية مع معنا  يؤدي فإنه بمصد ض(، أنته  )وما يقل: لم كونه في الحكمة ما قيل:»
 التجنيس.

 قولن: معنى ألن )ُمصد ض(؛ في ليس ما المعنى من (لنا بُمؤمن  ) في: بأن   وأجيب:
 إععاء التصديق رعاية مع ا فمعن )ُمؤمن( وأم ا صدقت، لي: قال لي( ُمصد ض )فمن
 «.به عب ر فلذلن األمن، طلب وهو وزيادة؛ التصديق ومقصودهم األمن،

 القرآن(. بدائع في ،58 النوع )ااتقان،

 للزركشي: البرهان في وماله

 وما معنا : قال: 17 يوسف  (صادقينه  كن ا ولو لنا ِبُمؤمن   أنته  وما) تعالى: قوله»
 أنت )وما قيل: وهم   الِجناس، عن العدول في الحكمة ما فيقال: لنا، بمصد ض أنت

 التجنيس رعاية يادةز  مع األول معنى يؤدي فإنه صادقين(، كن ا ولو لنا بُمصد ض
 الللظي.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=68&ID=349&idfrom=364&idto=409&bookid=68&startno=21#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=67&ID=646&idfrom=605&idto=606&bookid=67&startno=1#docu
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 قلت: إذا أنن وذلن َّمصد ضَّ، في ليس ما المعنى من لناَّ َُّمؤمن في أن والجواب:  
 إععاء التصديق مع فمعنا  َُّمؤمنَّ وأما صدقت. لي: قال فمعنا : ليَّ َُّمصد ض
  إليه. عدل فلهذا األمن؛ طلب وهو وزيادة، التصديق ومقصودهم األمن،
  ».ااعجاز من نوع فإن ه العجيبة، واألسرار الغريبة، اللعائف هذ  فتأمل

 أقول: 

 )إ وة يعقوب فأوالد وربي، بيان زيادة إلى يحتاج ربما والسيوطي الزركشي كمم
قهم أن أبيهم من يعلبون  يوسف(  فيهم! الشن   كاير وهو األمان، يععيهم وأن يصد 

ا الجناس عن العدول سبب ولعل  اقتضى األوالد وهؤالء األب بين فرق ا هناذ أن   أيض 
 لألب. أنسب )ُمؤمن( اللاعل: فاسم اللاعل، اسم في فرق ا

ل قد ولكن القرآن، ،الة وهذ  التكل ف، عدم مع ،سن فالِجناس  كما ما، لنكتة   عنه ُيعده
 أعلم. وللا الموضع، هذا في

 النقعة. لهذ  تتعرض ولم متقاربة، فهي الملسرين أقوال أما

***  

 الملسرين: أقوال

 العبري:

 بمصد ض. بُمؤمن:
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***  

 البغوي:

 بمصد ض. بُمؤمن:

*** 

 الرازي:

 بمعنا .

***  

 القرطبي:

 بمصد ض. بُمؤمن:

***  

 ،يان: أبو

 بمصد ض. بُمؤمن:

***  

 الشوكاني:

 بمصد ض. بُمؤمن:
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*** 

 المنار:

 بمصد ض. بُمؤمن:

***  

    م14/10/2014 الامثاء

 

لت ۞  (18 )يوسف أنلسكم لكم سو 

لْت  بلْ  قاله ) وب ْبر   أمر ا أنلُسكم لُكمْ  سه ميل   فصه  يوسف (تهِصُلونه  ما على الُمستعانُ  وللاُ  جه
18.  

لت:  سو 

 زي نت.

  طو عت.

 :الرازي  قال
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 التسويل كأن األزهري: قال إتمامه. في العمع مع النلس في معنى تقدير التسويل»
 وغير  الباطل لعالبها فتزي ن يعلبها، التي أمني ته وهو اانسان، سؤال من تلعيل
لت: الكشاف: صا،ب وقال )...(. ل، من سه لت سو  وه   «.االستر اء وهو السب

  

 :الشوكاني وقال

  تمامه. في العمع مع النلس معنى في رتقري التسويل النيسابوري: قال»
ل من تلعيل وهو وه    «.األمنية وهو السب

لت: بل  سو 

لت. بل الذئب، يأكله لم التقدير:   سو 

 جميل: صبر

  للا(. )لغير شكوع  وال فيه جزع ال

 تصلون:

 تقولون.

 :عاشور ابن قال 

 كان ألنه البمغة، غاية في (تصلونه  ما) بر السمم عليه يوسف أصاب عما التعبير»
 لم فلم ا ضر ا، السمم عليه بيوسف ألحقوا بأنهم وواثق ا الصلة، في كاذبون  بأنهم واثق ا
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ا، إجماال   عنه التعبير أجمل المصاب عند  يتعي ن  يصلونه ما أن يحسبون  ألنهم موجه 
 المصاب هو يصلونه ما أن يريد السمم عليه ويعقوب إيا ، الذئب بأكل موته هو
 العز ةِ  رب   ربنه  ُسبحانه  : تعالى قوله من قريب فهو كاذب ا. وصل ا وصلو  الذي قعالوا
   .(«180 )الصاف ا  يهِصُلونه  عم ا

 أ رع: آيا  

لهْت  بلْ  قاله ) - و  ْبر   أمر ا أنلُسكم لُكمْ  سه ميل   فصه  .83 يوسف (جه

لهت وكذلنه ) -  .96 طه (نلسي لي سو 

له  الشيعانُ ) - و   .25 محمد (لهم سه

 *** 

 م19/6/2014 الخميس

 

 (18يوسف ) جميل فصبر ۞

 الصبر الجميل، الصلح الجميل، السرا  الجميل، الهجر الجميل

 مقدمة:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1458&idto=1458&bk_no=61&ID=1471#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1458&idto=1458&bk_no=61&ID=1471#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1458&idto=1458&bk_no=61&ID=1471#docu
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عندما يوصف الشخص أو الشيء بأنه جميل فإننا نلهم المراد منه بسهولة، لكن 
عندما يوصف الصبر بأنه جميل فقد يختلف األمر، وربما نحتاج إلى استعمع آراء 

 أهل اللغة والتلسير. 

السرا  ، الصلح الجميل، الصبر الجميلورد  في القرآن الكريم العبارا  التالية: 
. فماذا يعني هذا الوصف في كل عبارة من هذ  العبارا  الهجر الجميل، الجميل

 الجميلة. 

*** 

 الصبر الجميل:

لْت لكم أنلُسكم أمر ا فصبر  جميل  وللُا المستعاُن على ما قال تعالى: ) و  قال بل سه
 .83وانظر  18( يوسف تهِصلون 

إلى الخلق وال  الصبر الجميل: صبر  ال شكوع معه، صبر  ال جزعه فيه وال شكوع 
.  يأسه

*** 

 الصلح الجميل:

 .85( الحجر وإن  الساعةه  تية  فاصلِح الصلحه الجميله قال تعالى: )
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 الصلح: العلو.

 الصلح الجميل: مال الهجر الجميل، المهادنة، الرضا بغير عتاب. 

 تقاِتْلهم.اصلح الصلحه الجميل: أعرْض عنهم بحلم وإغضاء. تجاوْز عنهم وال 

*** 

 السرا  الجميل:

ا جميم  قال تعالى: ) را،   .49وانظر  28( األ،زاب فتعالينه أمتْعكن  وأسر ْ،كن  سه

السرا  الجميل: العمض بم غضب وال كراهية، العمض الواقع من غير ِضرار على 
 مقتضى السن ة.

*** 

  الهجر الجميل:

 .10( المزمل واهُجْرهم ههْجر ا جميم  واصبْر على ما يقولون قال تعالى: )

 الهجر الجميل: الهجر في ذا  للا، هجر ال عتابه معه، ال جزعه فيه. 

اهجرهم هجر ا جميم :  اِلْلهم بقلبن وفعلن، مع ااغضاء والمداراة. ال تهتعرْض لهم. 
 ال تهقتص  منهم. ال ُتقاِتْلهم.

*** 
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 الجامع المشترذ

الجميل( في هذ  العبارا  هو الصبر، أو الصلح، أو الجامع المشترذ في صلة )
السرا ، أو الهجر، بدون ،الة نلسية سيئة أو قول سين أو فعل ضار )أو ِضرار: 
مقابلة الضرر بالضرر(، أي: ال قبح فيه من ،الة أو قول أو فعل، والمراد هنا: 

 ، وللا أعلم.القبح المعنوي، وعكسه الجمال المعنوي، وهو المقصود في هذ  العبارا 

*** 

 2013أيلول  5

 

 (19 يوسف) بشرع  يا ۞

ُلوا سيارة   وجاءْ  )  ُهمْ  فأرسه لوه    فأدلهى وارده   .19 يوسف (ُغمم   هذا ُبشرهع  يا قاله  ده

 يقل: لم

ها. فأرسلْت    وارده

 سيارة:

 للسلر. يسيرون  مار ة رفقة

 الحديث. بالمعنى سيارة المقصود: وليس
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 :المنار في قال

 «.قافلة أو جماعة أي: وكشافة، كجوالة السير، من مبالغة صيغة (:سيارة)« 

 :أقول

  )السير(. من وليس )السائر(، من مبالغة صيغة لعلها

 واردهم:

  القوم. ليسقيه  الماء يهرد مهن

 دلو : أدلى

 البئر. في دلو  أرسل

 يوسف. به فتعلق دال  

 جلد. من كبير ظرف الدلو:

 :الرازي  قال

 البئر، في أرسلها إذا دلو : أدلى يقال: أنه اللغة أهل عامة عن الوا،دي نقل»
 البئر. من نزعها إذا ودالها:

ال أرسل، إذا إدالء: ُيدلي أدلى يقال:   «.وأ رج جذب إذا دلو ا: يهدلو وده

***  
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 الشوكاني: وقال

 «.وغير  األصمعي قاله أ رجها، إذا ودالها: ليمألها، أرسلها إذا دلو : أدلى يقال:»

  

 بشرع: يا

. يا :قراءة في  ُبشرايه

 أبِشُروا. لهم: قال

 أبِشْر. لنلسه: قال أو

ر ا. وجد بأنه أصحابه بش   عبد 

 نداء. أداة  :يا

 مجاز. البشرع  نداء

 يا،سرتي( ،سرتا، )يا أسلي(، يا أسلا، )يا مال:

 علم. اسم ليس ُبشرع:

 :النحاس قال

 «.بشرته قولن: من أوكد وهو ،ضر، لمن التبشير البشرع: نداء من المعنى»

 :الرازي  وقال 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13721
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 وتوكيد المخاطبين تنبيه تجيب ال التي األشياء هذ  في النداء معنى الزجاج: قال»
  «.اعجبوا قلت فكأنن عجبا  يا قلت: فإذا القصة،

 :،يان أبو وقال 

  «.بيوسف واللر  السرور سبيل على هو»

*** 

 :عاشور ابن وقال

  «.غمم على بالعاور وابتهل فر  أنه المعنى:»

  

 غمم:

 والعشرين. العشرة بين سن ه عبد

 عشرة. السابعة سن في كان أنه روي 

  

 ،يان: أبو قال

 «.الدلو بحبل يوسف فتعلق تقدير : ،ذف، الكمم في»

*** 
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       م31/3/2014 ااثنين

 

ْو ُ  ۞ ره   (20 يوسف) معدودة   دراهمه  بهْخس   بامن   وشه
 له: قلت
 مجرورة. :دراهم
 قال:
 آ رها. في ظاهرة واللتحة مجرورة، تكون  كيف
 قلت:
 (.معدودة) إعراب ما

 قال:
 صلة.
 قلت:
 شيء. ألي صلة
 قال:
 .دراهم لر:

 قلت:
 مجرورة. أم منصوبة هي هل
 قال:

 مجرورة.
  قلت:



485 

 عرفت. كيف
 قال:
 المصحف. في كذلن هي
 قلت:
 دراهمه. ال دراهم ا، لكانت: منصوبة كانت لو :دراهم
 صيغة على هي إذ الصرف، من ممنوعة ألنها الكسرة، من بدال   باللتحة مجرورة هي

 أوسعها ثمثة أو ،رفان، تكسير  ألف بعد تكسير جمع كل وهي الجموع، منتهى
 مهلاتيح. مهلاتح، مال: ساكن،

 .دراهم إعراب: ما ثم  
 (.بخس ثمن) من: بدل :دراهم

 مجرور. كمهما (بخس ثمن)
 مجرورة! فهي المجرور، من بدل :دراهمو 

*** 
  2015 أيار 2 السبت

 

 (21 يوسف) األ،اديث تأويل من ولنعلمه ۞
 .21 يوسف (األ،اديثِ  تأويلِ  ِمن وِلُنعل مههُ  األرضِ  في ِلُيوُسفه  مكن ا وكذلنه ) 
  

 النكتة:

              .ولنعل مه قوله: في الواو،
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 مكن ا: وكذلن

 ماسبق: إلى بااضافة عليه، مصر( )عزيز العزيز بععف له مكن ا :مكن ا وكذلن      -
 ... الجب   ومن إ وته، من إنقاذ 

 ذكر . مر   بما أي له، مكن ا األشياء بهذ  :مكن ا كذلن      -

 زائدة(. )صلة، مقحمة هنا (وكذلن) قوله: في الواو تكون  قد      -

  
 ولنعل مه:

 ولنعل مه. لنمل كه التقدير:      -

ن ا لنعل مه التقدير:      -  له. مك 

 زائدة(. أي: صلة، )الواو لنعل مه التقدير:      -

 البغوي: قال

 «.األ،اديث تأويل من لنعلمه األرض في له مكن ا»

  
 ،يان: أبو وقال

 بمحذوف: متعلقة (ولنعل مه) الم:»

 ِمن وعل متني الُملنِ  ِمنه  آتيتني قد رب  ) ولنعل مه. لنمل كه قبله: إما      -
 .101 يوسف (األ،اديثِ  تأويلِ 
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 والتمكين. اانجاء ذلن كان األ،اديث، تأويل من ولنعل مه أي: بعد ، وإما      -

 «.مقول كل لنعل مه األرض في ليوسف مكن ا أي: :مقحمة الواو أو      -

  
 األ،اديث: تأويل

 األ،مم. تلسير

 الرؤيا. تعبير

 الرؤيا. عبارة

 النوم. أ،اديث المقصود: لعل

 يكون  ربما بل األ،مم، تأويل على يوسف علم يقتصر أن المعقول من يكون  ال قد
ا: فيشمل األ،مم، تأويل من أعم   األ،اديث تأويل  )أ،اديث النصوص تأويل أيض 
 واألفكار. والوقائع واألفعال واألقوال الرُسل(

 الحوادث. تشمل: هل

 :الرازي  قال
 إلى الحوادث ومآل مآلها، وتأويلها: الحادث، هو والحديث: ،ديث، جمع األ،اديث:»

 «.و،كمته وتكوينه تعالى للا قدرة

***  
  م24/6/2014 ااثنين

 

 (21 )يوسف أمر  على غالب وللا ۞
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ى مهاوا ُ  أكِرمي المرأِتهِ  ِمصره  ِمن اشترا ُ  الذي وقاله )  نا أن عسه ا نهتخذه ُ  أو يهنلعه  ولد 
 أمر ِ  على غالب   وللاُ  األ،اديثِ  تأويلِ  ِمن وِلُنعل مههُ  األرضِ  في ِلُيوُسفه  مكن ا وكذلنه 
 .21 يوسف (يهعلُمونه  ال الن اسِ  أكاره  ولكن  

 أمر : 

 يوسف. على تعود أم للا على تعود الهاء هل

  قوالن.

 أمر : على غالب

 شيء. يغلبه ال يريد، ما يلعل

ا. العاقل فيه يد ل شيء:  أيض 

 شيء. وال أ،د يغلبه ال أي:

***  

 الملسرين: أقوال

 العبري:

 على مستول   وللاُ  ذكر : تعالى يقول (أمر ِ  على غالب   وللاُ ) قوُله:»
 ويهحوطه. ويدب ر  يهسوُسه يوسف، أمر

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=12&ayano=21#docu
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 يوسف. على عائدة (أمر ِ  على)  قوله: في والهاء 

 فع ال.  قال: )...( (غالب) معنى في جبير بن سعيد عن وروي   

 زهدوا الذين الناس أكار ولكن يقول: (يهعلمونه  ال الن اسِ  أكاره  ولكن  ) وقوله: 
 ِبيعه  ،ين مصر أهل من أظهرهم بين صار والذين  سيس، بامن فباعو  يوسف، في

  «.صائر   أمر  من ُيوُسفُ  وإليه صانع ، ِبُيوُسفه  للاُ  ما يعلمون  ال فيهم،

*** 

 البغوي:

 للا إن يقول: تعالى، للا عن كناية أمر  في الهاء قيل: (أمر ِ  على غالب   وللاُ »)
  .رادٌّ  ،كمهه يهردُّ  وال شيء، يغلبه ال يشاء، ما يلعل أمر  على غالب
 على مستول   للا إن معنا : السمم، عليه يوسف إلى راجعة هي وقيل:
  فيه. علمه منتهى يبلغ ،تى أ،د   إلى يِكُلهُ  ال ]والحياطة[ بالتدبير يوسف أمر
 «.صانع   به للا ما (يهعلمونه  ال الن اسِ  أكاره  ولكن  )

***  

 الرازي:

 وجهان: وفيه (أمر ِ  على غالب   وللاُ »)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=12&ayano=21#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=12&ayano=21#docu


490 

 عن مانع وال لقضائه، دافع ال يريد، لما فع ال ألنه نلسه، أمر على غالب :األول 
 وسمائه. أرضه في ،كمه

 كان وما إلهي ا، كان أمور  انتظام أن يعني يوسف، أمر على غالب وللا :والااني 
 للا أراد كما فكان الخير، به أراد وللا ومكرو ، سوء كل   به أرادوا وإ وُته بسعيه،
  .للا بيد كله األمر أن يعلمون  ال الناس أكار ولكن ودب ر، تعالى

 هلل، كله األمر أن وتيقن عرف أ،والها وعجائب الدنيا أ،وال في تأمل من أن واعلم
 «.غالب للا قضاء وأن

***  

 القرطبي:

 هو بل شيء ، للاه  يغلبُ  ال أي تعالى، للا إلى راجعة الهاء (:أمر ِ  على غالب   وللاُ »)
 فيكون. كنْ  له: يقول أن يريد  فيما نلسه أمر على الغالب

 إلى يِكُلهُ  وال ويحوطه يدب ر  يوسف أمر على غالب للا أي يوسف، إلى ترجع وقيل:
. كيدُ  إليه يصل ال ،تى غير ،  كائد 

 غيبه. على يع لعون  ال أي (:يهعلمونه  ال الن اسِ  أكاره  ولكن  ) 

ا ألن الجميع، باألكار المراد وقيل:  الغيب. يعلم ال أ،د 

 غيبه. بعم على يريد مهن ُيعلع قد إذ ظاهر ، على ُمجرع  هو وقيل:
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 المشركون  وهم أمر ، على غالب للا أن (يهعلمونه  ال الن اسِ  أكاره  ولكن  ) معنى وقيل:
ر. يؤمن ال ومهن  بالقده

 يقص   أال يعقوبُ  أمره ُ  ،يث (أمر ِ  على غالب   وللاُ ) ا ية: هذ  في الحكماء وقالت 
. ،تى للا أمرُ  فغلبه  إ وته، على رؤيا   قص 

 يديه. بين وسجدوا مِلك ا، صار ،تى للا أمرُ  فغلب قتله، إ وُته أراد ثم

 أبيهم، قلبُ  عليهم ضاض ،تى للا أمرُ  فغلبه  أبيهم، وجه لهم يخلو أن اا وة أراد ثم
لا يا) فقال: سنة، ثمانين أو سنة سبعين بعد وافتكر   (.ُيوُسفه  على أسه

 نُسوا ،تى للا أمرُ  فغلبه  تائبين، أي صالحين، قوم ا بعد  من يكونوا أن تدب روا ثم
وا الذنب وا ،تى عليه وأصر   سنة، سبعين بعد األمر آ ر في يوسف يدي بين أقر 
  (. اطئينه  كن ا إن ا) ألبيهم: وقالوا

 بلْ ) وقال: ينخدع، فلم للا أمرُ  فغلبه  والقميص، بالبكاء أباهم يخدعوا أن أرادوا ثم
لْت  و   (.أمر ا أنلُسكم لُكم سه

 والشوض  المحب ة فازداد  للا، أمرُ  فغلبه  أبيهم، قلب من محب ُته تزول أن في ا،تالوا ثم
 قلبه. في

 العزيز: قال ،تى للا أمرُ  فغلبه  غلبته، بالكمم ابتدرته إن أنها العزيز امرأة  دب ر  ثم
 .(الخاطئينه  ِمنه  ُكنتِ  إننِ  لذنبنِ  استغِلري )

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1842&idto=1842&bk_no=48&ID=1269#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1842&idto=1842&bk_no=48&ID=1269#docu
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 الساقي، فنسي للا أمرُ  فغلبه  الساقي بذكر السجن من يتخلص أن يوسف دب ر ثم
 «.سنين بضع السجن في يوسف ولبث

*** 

 كاير: ابن 

   يشاء. ِلما فع ال   أي: (أمر ِ  على غالب   وللاُ ) قوله: في جبير بن سعيد قال»
 ِلما وتلع له  لقه، في ،كمته يدرون  ال يقول: (يهعلمونه  ال الن اسِ  أكاره  ولكن  ) وقوله:
  «.يريد

***  

 ،يان: أبو

 عما يمنع ال جبير، ابن قاله للا، على عوُد  الظاهر (أمر  على) في: الضمير»
 يكله وال يدب ر  أي: العبري؛ قاله يوسف، على أو ويقضي، يريد فيما ينازع وال يشاء،
 الناس وأكار ودب ر ، للا أراد ما إال يكن ولم أرادوا، ما به إ وته أراد قد غير ، إلى

 ععية. ابن قاله الكل ار، هم العلم عنهم المنلي

 للا. بيد األمر أن يعلمون  ال الزمخشري: وقال 

 غيبه. على يع لعون  ال أي: ميع،الج باألكار: المراد وقيل:

 مصر. أهل الناس: بأكار المراد وقيل:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=12&ayano=21#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=12&ayano=21#docu
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  «.مكة أهل وقيل: 

***  

 الشوكاني:

 عليه يغالبه وال شيء، منه يمتنع ال نلسه أمر على أي: (أمر  على غالب   وللاُ »)
 مخلوقاته. من غيُر 

 تحت يد ل ما جملة ومن ،82 يس (فيكونُ  ُكنْ  لهُ  يهقوله  أن شيئ ا أراده  إذا أمُر ُ  إن ما)
 عليه بيوسف يتعلق ما الضمير إلى الجنس اسم إضافة ذلن يليد كما العام هذا

 شأنه. في سبحانه للا أرادها التي األمور من السمم

 يقص   ال أن يعقوب أمر من كان أنه (أمر ِ  على غالب   وللاُ ) معنى وقيل:
ْت  ،تى سبحانه للا أمرُ  فغلبه  ، إ وته على يوسف رؤيا  منهم وقع ،تى عليهم ُقص 
 وقع. ما

ا. بعيد وهذا  جد 

 من هطي   في وما للا غيب على يع لعون  ال أي (يهعلمونه  ال الن اسِ  أكاره  ولكن  )
 النافعة. والحكم العظيمة األسرار

 للُا. إال الغيبه  يعلم ال ألنه الجميع، باألكار: المراد وقيل:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=12&ayano=21#docu
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 فم)   قوله: في كما غيبه، بعم على عبيد  بعم ُيعلع قد سبحانه للا إن وقيل:
ا غيبهِ  على ُيظهر  .27 -26 الجن (رهُسول   ِمن ارتضى مهنِ  إال أ،د 

 المشركون  وهم أمر ، على غالب للا أن يعلمون  ال الناس أكار ولكن المعنى: وقيل:
  «.بالقدر يؤمن ال ومهن

*** 

 المنار:

 منه، شيء على يغلب فم وُيقدر ، ُيريد  أمر كل على أي (:أمر ِ  على غالب   وللاُ »)
 توصية ومن وبائعيه، مسترق يه ومن إ وته من ليوسف وقع ما فكل أراد. كما يقع بل

 من كان قد السجن، وفي المرأة  هذ  مع له وقع مما ماوا   بإكرام المرأته اشترا   الذي
 ذلن.  مف على ظاهر  كان وإن األرض، في تمكينه من له تعالى أراد  ما أسباب

 وال الخير ويلهمه يدبر  فهو يوسف، أمر على غالب وللا المعنى: يكون  أن ويجوز
 .هوا   واتباع نلسه تدبير إلى يكله

 بظواهر يأ ذون  بل أمر ، على غالب تعالى أنه (يهعلمونه  ال الن اسِ  أكاره  ولكن  )
 من ويكونوا أبيهم، وجهُ  لهم يهخلو أن على بإبعاد  يوسف إ وة استدل   كما األمور،

 صالحين. قوم ا عنهم ُبعِد ِ  بهعدِ 

 على البغ للا أن يعلم كان فقد السمم، عليه يعقوب المقام هذا في األكار ويقال
 القصة، هذ  في تأ ر وما منها تقدم ما علمه على الداللة في صريحة وأقواُله أمر ،
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 كما األقدار معاوي  في المخبوءة الجزئيا  بتلصيل يحيي ال إجمالي   كلي   علمه ولكن
  «.قبل من قلنا

***  

 عاشور: ابن

 عام ملهومها ألن وتذييل، الكمم، آ ر في معترضة (أمر ِ  على غالب   وللاُ ) جملة:»
 السم عائد (أمر ) وضمير كيدهم، بإبعال السمم عليه يوسف إ وة للا غلب يشمل

 الجملة.

 النزاع، فيه يتوقع الذي الشيء على يد ل ونحوها الغلب مادة بعد (على) و،رف:
 الماء. على غلبناهم كقولهم:

 كحال فحاُله للا أراد  ما يخالف عمل إلى سعى فمن وأراد ، قد ر  ما هو للاَّ َّأمرو
 إال يكون  وال تعالى، للا مراد ،صول ويمنع أراد ، الذي األمر يحقق أن على الُمنازع

 ما متمم   وللاُ  والمعنى: لُمنازِعه. الغالب كحال تعالى للا فشأنُ  تعالى، للا أراد  ما
 قد ر .

 ما على استدراك ا (:يهعلمونه  ال الن اسِ  أكاره  ولكن  ) بقوله: باالستدراذ عقبه ولذلن
 من شواهد عليها ألن ُتجهل، ال أن شأنها ثابتة، ،قيقة كونه من الحكم هذا يقتضيه
ثان أ،وال ده  «.ظهور  مع ذلن يعلمون  ال الناس أكار ولكن )الحوادث(، الحه

*** 
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  م5/2/2014 األربعاء

 

 (23 يوسف) مهاواي أ،سنه  رب ي ۞

ل قتِ  نلِسهِ  عن بيِتها في هو التي ورهاودْتهُ )  للاِ  مهعاذه  قاله  لنه  ههْيته  وقالْت  األبوابه  وغه
نه  رب ي إن هُ    .23 يوسف (الظاِلُمونه  ُيلِلحُ  ال إن هُ  مهاوايه  أ،سه

: أ،سنه   مهاوايه

ْر  مهاواي. أ،سنه  العزيزُ       -  .21 ا ية (مهاوا ُ  أْكِرمي) المرأته: قوله تذك 

  مهاواي. أ،سنه  للاُ       -

 وال الااني، المعنى يريد وهو األول، المعنى قوله من ليلهموا ذلن قال ربما :أقول
 )انظر فهمه! قدر على وا،د كل فليلهمْ  أال المعنيين، بين عند  تعارض

 الورقة(. هذ  آ ر الرازي  قول

 العزيز وأن هلل، اللضل أن يعتقد وأن بد ال يوسف لكن العزيز، قصد يوسف أن هْب 
  أداة! مجرد

 البشر. من أم للا من اا،سان هل
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ُسنه  أ،د   إلين أ،سن إذا  أن تعتقد أن وعلين للا، دون  من تعبد  ال لكن تشكر ، أن ،ه
ر  الذي هو للا  قد تكون  الرجل أنه اعتقد ه  ولو للا، هو الحقيقي فالُمحسن لن. سخ 

، أشركته   للا! قد ر ال وكلر ه

ا إليهم، أ،سن الذي للشخص ُيستعبدون  الناس من يركا  فيعبدون  دولة، أو فرد 
ون  الشخص  وما) ا ية: جاء  هنا ومن إليهم! أ،سن مهن عبيدُ  الناُس  للا! وينسه
 للا ِذْكرُ  يكون  فقد نلسها! السورة من 106 ا ية (ُمشركونه  وُهمْ  إال باهللِ  أكاُرُهمْ  يؤمنُ 
 واعتياد! لغو مجرد البشر لسان على

 إ،سانُ  اانسانه  استعبده  فعالما       قلوبههم تهستعِبدْ  الن اسِ  إلى أ،ِسنْ      

، والاوابه  الزكاة، تشريعه  وضع للا أن لوال  ، والجن ةه  والعقابه  إلى زكاة   وصلْت  ما والناره
 فقير!

 االهية! العناية يد هي ، لية يد للا ويد مرئية، يد البشر من المحسن يد

، اذهن ، ُمحسن وربما ُمحسن   للا! هو األكبره  الُمحسنه  لكن كبير 

 ذلن. العزيزه  ألهمه  فاهللُ  

 للا! يريد ما إال يريد ال فالعزيز

ر  الذي هو العزيز  أوال   تعالى للا إلى يعود اا،سان هذا أن يعتقد ويوسف للا، سخ 
  وآ ر ا.
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 رب ي:

 المال. رب   الدار، رب   مال: المهِلن، القصر، رب  

 إرادة من اانسان إرادة ألن بينهما، تعارضه  وال المعنيين، تحتمل أن أراد يوسف لعل  
 ولكن   أمر ِ  على غالب   وللاُ ) ذلن! ظن   وإنْ  للا، إرادة مخاللة يستعيع أ،د وال للا،
 أكار مع نْ تكُ  وال للا مع فُكنْ  نلسها. السورة من 21 ا ية (يهعلُمونه  ال الن اسِ  أكاره 
 )األكارية(. الناس

*** 

 الملسرين: أقوال

 العبري:

 «.المرأة  زوج يعني: سيدي، قال: مجاهد عن»

 *** 

 البغوي:

 أكار قول هذا منزلي. أكرمه  أي: (،ماوايه  أ،سنه ) سيدي )قعلير( زوجنِ  أن يريد»
 الملسرين.

 أي: ماواي، أ،سن رب ي تعالى للا أن يريد: تعالى، للا إلى راجعة الهاء وقيل: 
  «.عافاني الُجب   بمء وِمن آواني،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=12&ayano=23#docu
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***  

 الرازي:

 مهعاذ ا. باهلل أعوذ أي: (:للا مهعاذه ) قوله:»

 )...(. للشأن (إن ه) قوله: في والضمير

 أْكِرمي) لِن: قال ،ين ماواي أ،سن ومالكي وسيدي رب ي أي (:مهاوايه  أ،سنه  رب ي)
 القبيحة! الخيانة بهذ  اا،سان ذلن على أجازيهه أن بالعقل يليق فم (،مهاوا ُ 

 بااساءة. اا،سان يجازون  الذين (الظالمونه  ُيلِلحُ  ال إن هُ ) 

هم، ظالمون  ألنهم الزناة أراد وقيل:  غير في الشيء وضع يقتضي عملهم ألن   أو أنلسه
 )...(. موضعه

ا كان وما ،ر ا كان السمم عليه يوسف قيل: فإنْ    يكون  (رب ي إن هُ ) فقوله: أل،د، عبد 
 وكبيرة ! ذنب   وذلن كذب ا،

 كانوا ما وفق وعلى الظاهر، بحسب الكمم هذا أجرع  السمم عليه أنه الجواب: 
ا كونه من فيه يعتقدون  ا له، عبد   فعهنى الكايرة، بالوجو  عليه وأنعم رب ا  أن ه وأيض 
 الظاهر أهل فإن الحسنة، المعاريم باب من وهذا له. ُمرب ي ا كونهه له رب ا بكونه

 «.عليه وُمنِعم ا له ُمرب ي ا كان أنه به يعني كان وهو له، رب ا كونه على يحملونه

 *** 
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 :القرطبي

 وابن مجاهد قاله أ ونه، فم أكرمني سيدي هو أي زوجها، يعني (:ربي إنه»)
 والسدي. إسحاض

اج: وقال   «.،رمه ما أرتكب فم بلعله، توالني رب ي للا إن أي: الزج 

***  

 كاير: ابن

 أي: ماواي، أ،سن رب ي بعلنِ  إن أي: والكبير، السيد على َّالربَّ يعلقون: كانوا»
  «.أهله في باللا،شة أقابله فم إلي، وأ،سن منزلي

*** 

 ،يان: أبو

 أ،سن ربي للا إن أي: تعالى، للا على يعود أنه األصح (إنه) في: الضمير»
، من نجاني إذ ماواي،  مقام. أ،سن في وأقامني الُجب 

 وقد أ ونه، أن لي يصلح فم العزيز، سيده  برب ه وعنهى الشأن، ضمير يكون  أن وإما
ا، ويبعد إسحاض، وابن والسدي مجاهد قاله وائتمنني، ماواي أكرم  نبيٌّ  يعلق ال إذ جد 
ا الحقيقة في يكن لم ألنه السيد، بمعنى وال رب ه، أنه مخلوض  على كريم    «.له مملوك 
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*** 

  الشوكاني:

 التي األسباب ببعم منه الكائن لممتناع تعليل  (مهاوايه  أ،سنه  رب ي إن ه) جملة:»
 العزيز: يعني ربي، الشأن أن أي للشأن: والضمير العزيز، امرأة  فهم إلى أقرب هي
 أ ونه فكيف (،مهاوا ُ  أْكِرمي) بقوله: أمرذِ  ،يث ماواي وأ،سن رب اني الذي سيدي أي
 ذلن. من تريدين ما إلى وأجيبن أهله في

اج: وقال  ما أركب فم بلعله توالني رب ي للا إن أي: سبحانه، هلل الضمير إن الزج 
 ،رمه.

 واللم : إجابتها، عن منه لممتناع آ ر تعليل (الظالمونه  ُيلِلحُ  ال هُ إن  ) وجملة:
 «.الظلر

*** 

 المنار:

 من له وفقني بما لي وسخ ركم عندكم، مقامي أ،سن كله، أمري  ولي تعالى إن ه أي »
 و يانتكم. عصيانه من ويعصمني يعيذني فهو والصيانة، األمانة

 الحقيقة، في مظلوم ا ،ر ا كان وإن الصورة، في العزيز مالكهه برب ه أراد أنه ويحتمل
 في يأتي كما والعظماء الملوذ على إطمقه ُعرفهم من وكان الدار، رب   يقال: كما

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=12&ayano=23#docu
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 )...(. 42 ا ية (رب نه  عنده  اذُكرني) السجن: في المهِلن لساقي السمم عليه قوله

 ُيسم ونه ما (إن ه) في: الضمير يكون  - الجمهور عليه ع جر  وقد - القول هذا وعلى
 قد لرقبتي المالن سيدي أن هو فيه أنا الذي الشأن إن أي: والقصة، الشأن ضمير
 إ،سانه على أجزيهه فلن ماواي، بإكرام وأوصاذِ  عندكم إقامتي في معاملتي أ،سن
 االستعاذة بعد مراودتها لرد   تعليل التلسير وهذا أهله. في  يانته وهو ااساءة، بشر  
 من بينهما لما دقيق بينهما واللرض  كاألول. نلسها لمستعاذة تعليل ال منها، باهلل

 «.الااني في والخصوص األول في العموم

***  

 عاشور: ابن

 ويجوز  القي. بمعنى: رب ي ويكون  الجملة، اسم إلى يعود أن يجوز (إن ه) ضمير:»
ها بأن يرضى ال الذي زوجها وهو المقام، من معلوم إلى يعود أن  فهو غير ، يمس 

  «.ومالكي سيدي بمعنى: رب ي ويكون  الُعرف، بداللة معلوم

*** 

  م28/1/2014 الامثاء

 

 (23 يوسف) بيتها في هو التي ۞
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 مقتر  جديد وتلسير الملسرين أقوال رد  
 .23 يوسف (لنه  ههْيته  وقالْت  األبوابه  وغل قتِ  نلِسهِ  عن بهيِتها في هو التي وراودْتهُ ) 
  
 يقل: لم

 نلسه. عن العزيز أمرأة  وراودته

  
 لن: هيته 

.  تعاله

، ِهئت   :قراءة في  وتزي نُت. تهي أ ُ  أي: لنه

  
 .بيتها في هو التي قال: لماذا
*** 

 الملسرين: أقوال

 ،يان: أبو

م، على ستر ا العزيز، بامرأة  وال باسمها، يصر   لم»  إلى البيو  تضيف والعرب الُحره
  «.البيت وصا،بة البيت، رب ة فتقول: النساء
***  

 الشوكاني:

ا وزليخا، العزيز، امرأة  يقل ولم (،بيِتها في هو التي) قال إنما»  زيادة إلى قصد 
 «.عليها الستر على والمحافظة المرأة، باسم التصريح استهجان مع التقرير،

 أقول:
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 واانجيل. التوراة  كلغة القرآن لغة لصار  )زليخا( قال: لو

***  
 عاشور: ابن

 ما لقصد (بيِتها في هو التي) قوله: في الموصولية بعريق العزيز امرأة  عن التعبير»
 شأنه من بيتها في كونه ألن السمم، عليه يوسف عصمة تقرير من الصلة به تؤذن
 «.ِلُمراِدها ُيعو عه أن

  
 في مرغوبة تكون  ال وقد والتقاليد، للعادا  تكريس وفيه مسل م، غير الملسرين كمم
 شيء! في ااسمم من تكون  ال قد كما ومصر، عصر كل

ا الملسرين كمم كان لو  30 يوسف (العزيز امرأةُ ) أ رع: مواضع في قال لما صحيح 
 .51و

 .21 يوسف (المرأته ِمصره  ِمن اشترا ُ  الذي وقال) إذن: قال ولماذا
 (.بيِتها في هو التي) مال:   (مصره  ِمن اشترا ُ  الذي)

 العزيز. امرأة  :الاانية العزيز. :األول

 الرجل. في يصلح ال ما المرأة  في الملسرون  قال

ا: هو هل  عليه.! الستر في والرغبة الرجل، باسم التصريح استهجان أيض 

قة وهي طويلة، غير وهي نلسها، السورة في عليكم والرد   الملسرون، أي ها لكم ما  مشو 
 ممتعة! قراءتها بل قراءتها، تسهل

  
 مقتر : جديد تلسير

 سؤال: هنا يعرض
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 أصم . بها السمم عليه يوسفُ   م كيف

 (.بيِتها في هو التي) قوله: في :الجواب

ا هناذ أن   يعتقد وكان بيتها، فالبيتُ   لم ا أنه هذا يؤكد ومما البيت. في آ رين أناس 
 راودْتهُ  ولقد) ،25 ا ية (البابه  واستبهقا) البيت: من الخروج وأراد هرب األبواب غل قت
مه  نلِسهِ  عن  ا ية (إليهِ  يهدُعونهني مم ا إليب  أ،بُّ  السجنُ  رب   قاله ) ،32 ا ية (فاستعصه
33. 
 فيه. مهن لهعهرهفه  بيته كان لو

***  
  م20/1/2014 ااثنين

 

 (25 يوسف) الباب واستبقا ۞

 األصل: 

 الباب. إلى واستبقا

(. )،رف الخافم بنزع منصوب :الباب  الجر 

***   

 الملسرين: أقوال

 الرازي:
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ى وا تاره  ) كقوله: الباب إلى استبقا أي»  ،155 األعراف (  رجم   سبعينه  قومههُ  ُموسه
  «.قومه من أي:

***  

 ،يان: أبو

 «.اتساع ا فُحذف )إلى(، بر يتعد ع أن )استبق( أصل»

***  

  الشوكاني:

 يتعدع آ ر فعل معنى اللعل ضم ن أو بالملعول، اللعل وأوصل الجر ،رف ،ذف»
را بنلسه  «.الباب كابتده

***  

 :عاشور ابن

 مال: الباب، إلى واستبقا وأصله: الخافم. نزع على )الباب( انتصب»
ى وا تاره )  معنى: (استبقا) تضمين على أو قومه، من أي (،رجم   سبعينه  قومههُ  ُموسه

را   «.ابتده

*** 

 7/7/2014 ااثنين

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3079&idto=3079&bk_no=132&ID=1246#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3079&idto=3079&bk_no=132&ID=1246#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=12&ayano=25#docu
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ين ا منهن وا،دة كل وآتْت  ۞  (31 يوسف) سك 
ِمعْت  فلمها)  ين ا منهنب  وا،دة   كلب  وآتْت  ُمتكأ لهن ِ  وأعتدْ   إليهنب  أرسلْت  بمكرهنب  سه  ِسك 

 .31 يوسف (أيديههنب  وقعبعنه  أكبهرنههُ  رأينههُ  فلم ا عليهنب  ا ُرجْ  وقالتِ 
  

 سمعْت:

 العزيز. امرأة  أي:

  
:  بمكرهن 

 المدينة. نسوة مكر

 سر ها. فأفشينه  واستأمنْتهن   أطلعْتهن  

لن لكي ،يلة   ذلن قلنه  أو  يوسف. رؤية إلى يتوص 

  
: سمعْت   بمكرهن 

 بالباء. تعد   ولهذا علمْت، بمعنى: هنا سمعْت:

  
: أرسلْت   إليهن 

 )مأدبة(. وليمة إلى تدعوهن  

ين يكن لم وإال  مقبول. وجه و،دها للسك 

 فاكهة. أو ،لوع  أو لحم من بها ُيقعع ما وجود تستلزم السكين
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ين هي  المائدة. سك 

ين بذكر اكتلى وربما  كلها! المائدة من الغرض هي ألنها السك 

  
 يقل: لم

  ْ . وأعد   لهن 

ْ . أصله: ده  أعده

  
 ُمتكأ:

ا ا مجلس   والنمارض. بالوسائد عليه يتكئنه  مريح 

  
 ُمتكأ: لهن   وأعتد 

 ُمتكأ. منهن   لكل   أي:

  
 يقل: لم

. ادُ لْ   عليهن 

  
 أْكبهرنهُه:

 وجماله. لبهائه أعظهْمنهه

  
: قع عنه   أيديههن 

، البرتقال تقعيع بدل ة من النارنل(، األورانل، )األترج   الدهشة. شد 
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، بدل البزماورد وقيل:  اليوم. عندنا المعروف الماوردي البرتقال من نوع ولعله األترج 

: ، بمعنى: قع عنه  منه! أبلغ يكون  وقد جر ،نه

***  
  م22/6/2014 األ،د

 

 (31 يوسف) هلل ،اش ۞

  .31 يوسف (بهشر ا هذا ما هللِ  ،اشه  وقلنه  أيديههن   وقع عنه  أكبرنههُ  رأينههُ  فلم ا)

 رأينه:

  يوسف. رهأْينه 

 هلل: ،اشه 

 للا. معاذ

 والتبعيد. التنحية المحاشاة:

 التنزيه. وتليد

 للا. تنزيه -

 للا. معصية عن يوسف تنزيه -

 :البغوي  قال
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 «.بشر ا هذا يكون  أن للا معاذ»

 :،يان أبي تلسير وفي

 «.به رمته ما يقارف أن يوسف ،اشا»

  

 :العبري  قال

 في موضعين هللَّ، َّ،اشى لقولهم: أن يزعم العرب بكمم العلم أهل بعم كان»
  الكمم:

 التنزيه. أ،دهما:

 معاذ قيل: كأنه هلل، التنزيه بمعنى عندنا الموضع هذا في وهو االستاناء. وا  ر:
 «.للا

  

 هر(:338-) للنحاس القرآن إعراب في

 .»لن ،شا»و «لن ،اش»و «لن ،اشا»و «،اشاذ» أربع: لغا  فيها

 هر(.458-) سيد  البن القرآن إعراب أيضا: راجع
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 هلل:

   للا. لعاعة

 قراءة: في 

 األلف. بإثبا  األصل. وهو هلل، ،اشا -

 هلل. ،اشى -

 الم. بغير للِا. ،اشه  -

 عاشور: ابن 

 هلل: ،اش

 منه. وبراءته شيء، عن شيء إبعال منه يراد المهال، مجرع  جرع  عربي تركيب»

 به فيجر   الحرف، عاملةم يعامل ثم شيء، عن المباعدة على يدل فعل َّ،اشاَّ وأصل
 تارة. عليه فيقتصر االستاناء، في

 أي: للا، ،اشا يقال: النلي. على كاليمين فيصير الجملة، اسم به يوصل وقد
 أقسم. ال يقال: كما يكذب، أن عن أ،اشيه

، الم فيه تزاد وقد  ألجله، ،اشا أي األلف، بحذف هلل و،اش هلل، ،اشا فيقال: الجر 
 «.أكذب أن لخوفه أي

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=12&ayano=31#docu
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 القرآن: إعراب مشكل في هر(437-) مكي قال

  «.له ومراقبته للا من لخوفه أي: هلل، به ُرمي الذي هذا عن يوسف بُعد هلل: ،اشى»

 إعراب:

 (:،اش)

ر اللتح على مبني ماض فعل  للتخليف. المحذوفة األلف على المقد 

 يوسف. أي: هو، واللاعل

 هلل. معيع ا أي (،اش) فاعل: من ،ال بمحذوف متعل ق ومجرور جار   (هلل)

 هر(.1376 -) صافي الر،يم عبد بن لمحمود القرآن إعراب في )الجدول

***  

   م28/1/2015 األربعاء

 

 (31 يوسف) بشر ا هذا ما ۞

  .31 يوسف (كريم   مهلهن   إال هذا إنْ  بهشر ا هذا ما هللِ  ،اشه  وُقْلنه )

 هلل: ،اشه 
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 للا. معاذ

  هلل. ،اشا :قراءة في

 يقل: لم

 بشر. هذا ما

  

 بشر ا: هذا ما

  ليس. بمعنى: ما:

 يقل: لم

 كريم ا. ملك ا إال هذا إن

  ما. إْن:

 آ ر. في ورفع موضع في نصب لماذا

. إال هذا ما  (.التالية الجملة ،سب الجملة هذ  كيلتُ ) بشر 

. إال هذا ما  مهلن 

 وا،دة. آية في بينهما وجمع والرفع، النصب الموضعين في لغة   يجوز

 اللاصلة. لرعاية الااني في ورفع األول، في نصب
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 :قراءة في

  بشر. هذا ما

 قراءة: هناذ ليس

 كريم ا. ملك ا إال هذا إنْ 

 هنا. اللاصلة روعيت

*** 

 الملسرين: أقوال

 الرازي:

 ومنها (،بشر ا هذا ما) قوله: ورد وبها )ليس(، عمله  (ما) إعمالُ  الحجاز أهل لغة»
 هذا َّما قرأ: ، تميم بني لغة على قرأ ومن .2 المجادلة (أم هاِتهم هن     ما) :قوله

 «.مسعود ابن قراءة وهي بشرَّ،

***  

 ،يان: أبو

 المجادلة ( أمهاُتهم إن أمهاِتهم هن   ما جاء) ولذا ،الحجاز لغة على (بشر ا) انتصاب»
 ُيقرأ ولم :ععية ابن قال ، الرفع تميم ولغة (. ،اجزينه  عنهُ  أ،د   ِمن منكم فما ) ،2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1247&idfrom=3080&idto=3081&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1247&idfrom=3080&idto=3081&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1247&idfrom=3080&idto=3081&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1247&idfrom=3080&idto=3081&bookid=132&startno=1#docu
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=317&idfrom=1163&idto=1166&bookid=62&startno=0#docu


515 

 وهي بالرفع، )بشر( قرأ تميم بني من سليقته على قرأ ومن :الزمخشري  وقال به.
  «.مسعود ابن  قراءة

 أقول:

 تميم. بني سليقة هي اليوم وسليقتنا

*** 

     م21/1/2014 الامثاء

 

 (32 يوسف) الصاغرين من وليكوننْ  ۞
نهنب  آمُر ُ  ما يهلعلْ  لمْ  ولئن)  .32 يوسف (الصاغرينه  ِمنه  ولهيُكون ا لهُيسجه
  

 ولهيُكون ا:

 القرآني. الرسم في ورد  هكذا

 الخليلة. التوكيد بنون  ولهيُكونْن، أصلها:

  
 يقل: لم

 الصاغرين. ِمنه  وسيكونُ  سُيسجنُ  آمر  ما يلعلْ  لم وإن

  
 يقل: لم
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 به. آمر  ما

  
 يقل: لم

 صاغر ا. وليكونهنْ 

 :قراءة في
.  المشددة. التوكيد بنون  وليكوننب

  
 يقل: لم

 الصاغرين. من ولهيكونهنب       -

نهْن.      -  لهُيسجه

 الاقيلة. التوكيد بنون  :ليسجننب 

 الخليلة. التوكيد بنون  :ليكوننْ 

  
 :المنار في قال
م السجنه  أكد ِ »  تأبا  الذي بالصغار العذاب وفسر  الاقيلة، التوكيد وبنون  بالقسه

 العذاب من يوسف مال على أشق وهو الخليلة، بالنون  فيه واكتلت الكبيرة، األنلس
 با،تقار والصغار الهوان من الناس كرام على أهون  ألنها الشاقة، باألعمال األليم
 «.النلس

***  
   م17/6/2014 الامثاء
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 (35 يوسف) ا يا  رأوا ما بعد من ۞
  .35 يوسف (،ين   ،تى لهيهسُجُنن هُ  ا يا ِ  رأوا ما بعدِ  ِمن لهم بدا ثم  ) 

 ا يا :

 المعجزا 

 البراءة عمما 

 دُبر. من القميص قد        -

 الشاهد. شهادة      -

 األيدي. ،ز        -

 يوسف. لقاء عن صبرهن   قلة      -

. ذهاب      -  عقولهن 

 له. النساء إعظام      -

  
 المقصود ألن ا يا ، في يد ل ال الملسرون  ذكر  ما بعم أن إلى ،يان أبو ذهب
 براءته. على دل   ما بها

  
 السجن: من الحكمة

 العام ة. في تشيع أن من القصة كتمان      -
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 وبينها. بينه الحيلولة      -

 نلسه. فيبذل ،بسه يمل   لكي أ رع  مكيدة      -

 تلهم ال الحكمة هذ  بينهم: يوسف دام ما عليهم تنلتح كانت التي البركا  وقيل:      -
 قتله! على سجنه آثروا أنهم فرضنا إذا إال

 :أقول
 ،33 ا ية (إليهِ  يدعونني ممبا إليب  أ،بُّ  السجنُ  رب ِ ) قوله: في ا تبار  أرادوا وربما

 عرفو . أو سمعو  أنهم بافتراض

 سابق ا: قالته ما إلى بااضافة هذا

 .25 ا ية (أليم   عذاب   أو ُيسجنه  أن إال ُسوء ا بأهِلنه  أراده  مهن جزاءُ  ما)      -

نن   آمُر ُ  ما يهلعلْ  لم ولئن)      -  .32 ا ية (لهُيسجه

  
 السجن: مدة

 .42 ا ية (سنينه  ِبضعه  السجنِ  في فلبثه )
ة وقبلها ة. وليس مهدع البضع ألن البضع، في تد ل قد مد   مد 

  
 عارا : ثمث

 عارا : ثمث يوسف عار :عباس ابن قال

   فُسجن. بها هم   ،ين      -
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 ا ية (سنينه  ِبضعه  السجنِ  في فلبثه ) ،42 ا ية (ربنه  عنده  اذُكرني) قال: و،ين      -
 نلسها.

رضه  فقد يهسرضْ  إنْ ) فقالوا: ،70 ا ية (لهسارقونه  إنكم) لإل وة: قال و،ين      -  أخ   سه
 .77 ا ية (قبلُ  ِمن لهُ 

  
 ،يان: أبو قال

 لها، ومعاوعته لزوجها، المرأة  واستنزال النساء، مكيدة على دليل ليوسف سجنهم في»
 يوسف. وبراءة  يانتها ظهور مع هذا بيدها، أمر  زمام وجعله لها، وعشقه

 إن لزوجها: قالت العزيز، امرأة  منه ويئست المعصية، من يوسف امتنع لما أنه روي 
 ويصف إليهم، يعتذر وهو الناس، في فضحني قد العبراني العبد( )أو الغمم هذا

 الناس إلى فخرجتُ  لي أذنته  فإما محجوبة، محبوسة وأنا ا تيار ، بحسب األمر
 سجنه! لهم بدا فحينئذ محبوسة! أنا كما ،بستهه وإال وكذ بُته، فاعتذر ُ 

 في عليه وُنودي بالعبل، وُضرب ،مار، على فُحمل به فأمر عباس: ابن قال
 ُيسجن! أن جزاؤ  فهذا سيدته! أراد العبراني يوسف أن مصر أسواض

  «!بكى إال الحديث هذا عباس ابن ذكر ما صالح: أبو قال
***  
      م23/6/2014 ااثنين

 

 (36 )يوسف أراني إني ۞
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له )  مر ا أهعِصرُ  أهراني إن ي أ،ُدُهما قاله  فهتهيانِ  السجنه  معهُ  وده ه  ا  رُ  وقاله   ه
 (الُمحِسنينه  ِمنه  نهراذه  إن ا بتأويِلهِ  نب ئنا منهُ  العيرُ  تأكلُ  ُ ْبز ا رأسي فوضه  أ،ِملُ  أهراني إن ي

 .36 يوسف
  

 معه:

 السمم. عليه يوسف مع

  
 فتيان:

 شابان.      -

 كبير ا. أو صغير ا العبد كان سواء عبدان،      -

 كبير ا. أو صغير ا الخادم كان سواء  ادمان،      -

 الملن. بتسميم ات هما الملن.  باز وا  ر: الملن، ساقي األول:

مر ا رببهُ  فيهسقي أ،ُدكما أم ا)  ا ية (ربنه  عنده  اذُكرني) المهِلن: هنا: الرب ،41 ا ية ( ه
42. 

  

 أراني: إني

 المنام(. )في نلسي أرع 

 الرؤية. من ال الرؤيا، من
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 الشوكاني: قال

  ». الصورة الستحضار بالمضارع والتعبير رأيتني، أي»
  

 ،يان: أبو قال

 فاعلها كون  جواز في القلوب، أفعال مجرع  جر  الُحلم( إلى )نسبة الُحلمية رأع»
 تعدع وقد المستكن، اللاعل ضمير فيه (أراني) فر المعنى، متحدهي ضميرين وملعولها
 وال وا،د، لمدلول وكمهما المتصل، للضمير رافع وهو المتصل الضمير إلى اللعل
 «.ُأكرُمني وال أهْضِرُبني يقول: أن يجوز

  
  مر ا: أعصر

  مر ا. فيصير عنب ا أعصر

  مر ا. العنب من أستخرج

 :البغوي  قال
م ى »   «.إليه يئول ما باسم  مر ا العنب سه

 :أقول
  مر ا. أم عصير ا منه يريد هل ُيعرف لم عنب ا أعصر قال: لو

  
 بتأويله:

 الرؤيا. إليه تؤول الذي الشيء بيان :الرؤيا تأويل

 :البغوي  قال
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ا فلم ا»  ذلن في علم ِلما سأال ، ما لهما يعب ر أن يوسف كر  الرؤيا عليه قص 
 المعجزة إظهار في غير ، في وأ ذ سؤالهما، عن فأعرض أ،دهما، على المكرو  من

 «.التو،يد إلى والدعاء

 أقول:

  ذلن!  مف تابت 41 ا ية
  

 المحسنين: من

 الرؤيا. بتعبير تكرمته  إذا      -

 للناس. الخير بلعل المعروفين المحسنين من      -

 التعبير(. )علم الرؤيا تأويل لعلم المحسنين      -

 القرطبي:

 الرجل مرض إذا كان الضحاذ: قال الحزانى. وُيعز ي  ويداويهم، المرضى يعود كان»
ع ضاض وإذا به، قام السجن أهل من  له. وسأل له، جمع ا،تاج وإذا له، وس 

  اللراء. قاله العلم، أ،سنوا الذين العاِلمين أي المحسنين من وقيل:
رته، إن لنا المحسنين من :إسحاض ابن وقال   «.محسن وأنت كذا افعلْ  يقول: كما فس 
***  

    م1/4/2014 الامثاء

 

 (41 يوسف) فيصلب ا  ر وأما ۞
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جنِ  صا،بي   يا)  مر ا رب هُ  فيهسقي أ،ُدكما أم ا الس  رُ  وأم ا  ه  العيرُ  فتأكلُ  فُيْصلهبُ  ا  ه
 .41 يوسف (تهستلتيانِ  فيهِ  الذي األمرُ  ُقضيه  رأِسهِ  ِمن
  

 القصة: أول
له ) جنه  مهعههُ  وده ه  أراني إن ي ا  رُ  وقاله   مر ا أعِصرُ  أراني إن ي أ،ُدهما قاله  فتيانِ  الس 

 يوسف (الُمحِسنينه  ِمنه  نهراذه  إن ا بتأويِلهِ  نهب ئنا منهُ  العيرُ  تأكلُ  ُ بز ا رأسي فوضه  أ،ِملُ 
36. 
  
 السجن: صا،بي   يا
 السجن. في زميلي   يا

 السجن. مالكي المراد وليس
  

 تستلتياِن: فيه الذي األمر ُقضي
 فيه. تستلتياني الذي األمر قضي

 تستلتياني.
 الحلم. تأويل فيه مني تعلبان

  
 يقل: لم
 تستلتيان. فيهما اللذان األمران ُقضي -

 منكما. كل فيه يستلتيني الذي األمر ُقضي -



524 

  
 فُيصلُب: ا  رُ  وأم ا
 ترويع. فيه أليس
 اللقهية. النا،ية من الملسرين من وا،د يبحاه لم

ر السمم عليه يوسف لعل  ألن الصلب، قسوة من فيه ما مع لصا،به، الحلم هذا فس 
 بااعدام. ربما عليه ومحكوم مسجون  الحلم صا،ب

ين، وليسا يلعبان كانا الرجلين هذين بأن تقول روايا  ناذه التلسير كتب وفي  إذ جاد 
 فيهِ  الذي األمرُ  ُقِضيه ) تعالى: قوله ورد ولذلن شيئ ا! رأينا وما نلعب كنا قاال:

ين كنتما سواء لكما قلُته ما لكما سيقع أي: ،14 يوسف (تستلتيانِ   العبين! أم جاد 
 تريا! لم أم رأيتما
ا لوجد ُ  لأل،مم ملسر ا أنا كنت ولو  منها. النوع هذا تلسير في ،رج 

 في كان إذا سيما ال نظر، فيه األنبياء غير من وقع إذا أصله من األ،مم وتلسير
 أو سياسية ألغراض يستخدم وقد والشعوذة، دجللل كايرة أبواب ا يلتح فإنه أجر، مقابل

 الخداع. شأنها من يكون  علمية غير أ رع  أغراض
ر لأل،مم ملسر ا صا،به كان إذا شخصي، شيء الحلم ولعل  بنلسه ،لمه فليلس 
 أعلم. وللا نلسه! وعلى ولنلسه
*** 
       م27/6/2014 الجمعة

 

 (42 يوسف) ربن عند اذكرني ۞
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 في فلهِبثه  رب هِ  ِذْكره  الشيعانُ  فأنسا ُ  ربنه  عنده  اذُكرني منهما ناج   أن هُ  ظنب  ِلل ذي وقاله ) 
 .42 يوسف (سنينه  ِبْضعه  السجنِ 

كره  منهما نهجا الذي وقاله )  .45 يوسف (فأرِسُلونِ  بتأويِلهِ  أنب ئُكمْ  أنا أم ة   بعده  واد 

 وقال: 

  يوسف. وقال

 ربن: عند

 الملن. سيدذ عند

 األرض(. ملن مصر، )ملن الملن ساقي هو وكان

  ذلن. إلى وما المال، ورب   الدار، رب   على يعلق أن يجوز الرب:

 ربن: عند اذكرني

 السجن. من للخروج بالملن االستعانة أراد -

  به. االستعانة يرد ولم هدايته، أراد -

 أقول:

 أن على األسباب، اتخاذ باب في هذا يد ل وقد جائزة، الظلم لرفع بالناس االستعانة
 يجب لكن شكر ، يجب بل رفعه، على أعان من بشكر بأس ال ارتلع إذا الظلم
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ر الحقيقة، في الظلم رفع الذي هو للا بأن االعتقاد  من عليه يعين من لذلن وسخ 
 فهو ذلن يعتقد من للا، من ال لسبب،ا من وصلت النتيجة أن يعتقد ومن البشر.
 كافر!

 وعلى نبي، ألنه شيء األمر في يكون  فقد نلسه عن الظلم رفع أراد إن يوسف لكن
 أعلم. وللا بالبشر، االستعانة إلى يحتاج وال بالو،ي، مستمرة صلة

 وقوله فُسجن، بها ههم   ،ين عهارا : ثمثه  ُيوُسفُ  عهاره  قوله: عباس ابن عن روي 
 ،سنينه  بضعه  السجنِ  في فلِبثه  رب هِ  ذكره  الشيعانُ  فأنسا ُ  ربنه  عند اذُكرني ل:للرج
 الشيخين شرط على صحيح ،ديث المستدرذ: في )الحاكم لهسارقونه  إنكم لهم: وقوله
 يخرجا (. ولم

 فأنسا : 

  لاء. فيه وهذا يوسف. على تعود الهاء -

 األولى. القراءة من متبادرال هو وهذا السجن. من نجا الذي على تعود الهاء -

 *** 

 الملسرين: أقوال

 العبري:
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 ثناؤ  جل للا من  بر وهذا (رب هِ  ذكره  الشيعانُ  فأنسا ُ ) قوله:»
 استغاث به لو الذي ربه ذكر لها نسي الشيعان، قبل من ليوسف عرضت غللة عن

 وأوجع ،بسه، السجن في أجلها من فأطال بها زل   ولكنه  مُصه، فيه هو بما ألسرع
 )...(. عقوبته لها

 عند َّاذُكرني القيل: من السجن صا،بي من للناجي ِلِقيِلهِ  السجن، في يوسف فلبث
 «.بذلن للا من له عقوبة سنين، بضع سيدذَّ،

***  

 الرازي:

 قوالن: فيه (رب هِ  ذكره  الشيعانُ  فأنسا ُ )« 

  
 ربه، يذكر أن يوسف أنسى الشيعان أن والمعنى يوسف، إلى راجع أنه :األول القول
 :وجهان فيه القول هذا وعلى

 
ا كان للا بغير تمسكه أن :أ،دهما  :وجو  من وتقرير  عليه، مستدرك 

  
 من أ،د إلى الواقعة تلن في يرجع ال أن في كانت مصلحته أن :األول الوجه

 عليه إبراهيم بجد   يقتدي وأن للا، سوع  أ،د على ،اجته يعرض ال وأن المخلوقين،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=12&ayano=42#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3088&idto=3088&bk_no=132&ID=1254#docu
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 السمم عليه جبريل جاء  النار إلى ليرمى لمنجنيقا في وضع ،ين فإنه السمم،
 جرم ال المخلوض  إلى يوسف رجع فلم ا فم. إلين أما فقال: ،اجة. من هل وقال:
 عرض إلى ودعا  التو،يد، وذلن التلويم، ذلن أنسا  الشيعان بأن ذلن للا وصف
 السجن في السبب لذلن بقي أنه ذكر بذلن وصله لم ا ثم المخلوقين. على الحاجة
 هذا إلى ربه إلى االنقعاع عن عدل لما أنه والمعنى سنين. بضع

 أن األمر و،اصل سنين. بضع السجن في لبث بأن عوقب المخلوض 
 ألمرين: سبب ا صار المخلوض  إلى يوسف رجوع

 
 ربه. ذكر أنسا  ،تى عليه الشيعان الستيمء سبب ا صار أنه األول: األمر

  
 طويلة. مدة عليه المحنة لبقاء سبب ا صار أنه الااني: واألمر

 
 متلر قونه  أأرباب  ) :األوثان عبادة إبعال في قال السمم عليه يوسف أن :الااني الوجه
ارُ  الوا،دُ  للاُ  أم  ير    عنده  اذُكرني قال:) ،يث غير  رب ا أثبت ههنا إنه ثم (. القه 
ا، كونه بمعنى رب ا بكونه عليه ،كم إنه يقال أن للا ومعاذ (، ربنه   عليه ،كم بل إله 

 بحسب عليه الرب للظ إطمض أن على الاوب، ورب الدار، رب يقال: كما بالربوبية
 األرباب. نلي يناقم الظاهر

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3088&idto=3088&bk_no=132&ID=1254#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3088&idto=3088&bk_no=132&ID=1254#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3088&idto=3088&bk_no=132&ID=1254#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3088&idto=3088&bk_no=132&ID=1254#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3088&idto=3088&bk_no=132&ID=1254#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3088&idto=3088&bk_no=132&ID=1254#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3088&idto=3088&bk_no=132&ID=1254#docu
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 نلي وذلن شيء، من باهلل نشرذ أن لنا كان ما ا ية تلن في قال أنه :الاالث الوجه
 غير إلى الرجوع فههنا تعالى، للا إلى بالكلية األمور وتلويم ااطمض، على للشرذ

 التو،يد. لذلن كالمناقم تعالى للا

  
 األبرار ،سنا  أن إال الشريعة، في جائزة الظلم دفع في بالناس االستعانة أن واعلم
يقين أن إال الخلق لعامة جائز ا كان وإن فهذا ،المقربين سيئا   يقععوا أن األهولىبالصد 
  األسباب. بمسبب إال يشتغلوا ال وأن بالكلية، األسباب عن نظرهم

 
ن أنه ههْب  يقال: أن ا ية تأويل في الااني الوجه  ذلن من وطلب للا، بغير تمس 
 ُيخلي ال أن عليه الواجب من كان أنه إال المِلن، ذلن عند ،اله يشر  أن الساقي
 هذا عن أ م  فلم ا للا، قد ر أو للا شاء إن يقول: أن مال للا، ذكر من الكمم ذلن
 االستدراذ. هذا وقع الذكر

  
 الناجي، إلى راجع (رب هِ  ذكره  الشيعانُ  فأنسا ُ ) قوله: إن يقال أن :الااني القول

 لطا ،تى للمِلن يوسف يذكر أن اللتى ذلن أنسى الشيعان أن والمعنى:
 السبب. بهذا (سنين بضعه  السجنِ  في فلِبثه ) األمر

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3088&idto=3088&bk_no=132&ID=1254#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3088&idto=3088&bk_no=132&ID=1254#docu
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 ر،م " قال: السمم عليه عنه روي  ِلما أهولى األول القول قال: من الناس ومن
  . "السجن في لِبثه  ما ربنه  عند اذُكرني يقل لم لو يوسف للا

 إبراهيم وعن للا. غير إلى رجوعه بسبب عوقب السمم عليه يوسف أن قتادة وعن
 تذكرني أن قال: ،اجتن. ما صا،به: له قال السجن باب إلى انتهى لما أنه التيمي
 اذُكرني للساقي: يوسف قال لما مالن: وعن يوسف. قال الذي الرب سوع  رب عند
طيلن   وكيم   دوني ِمن اتخذ ه  يوسف يا قيل: ربنه  عنده  ، أله نه  وقال: يوسف فبكى ،بسه
 ا وتي. فويل   الكلمة هذ  فقلت المولى، ِذْكره  أنساني البمء طولُ 

  
بته والذي للا: ر،مه الرازي  الدين فخر الكتاب مصنف قال  إلى عمري  أول من جر 
ل كلما اانسان أن آ ر   إلى سبب ا ذلن صار للا غير على األمور من أمر في عو 
ة والمحنة، البمء ل وإذا والرزي ة. والشد   من أ،د إلى يرجع ولم للا، على العبد عو 
 من لي استمر ْ   قد التجربة فهذ  الوجو . أ،سن على المعلوب ذلن ،صل الخلق،
 استقر   هذا فعند ،والخمسين السابع إلى فيه بلغت الذي الوقت هذا إلى عمري  أول
 تعالى للا فضل سوع  شيء على التعويل في لإلنسان مصلحة ال أنه على قلبي

 وإ،سانه.

 أهولى الرجل ذلن إلى الشيعان وسوسةِ  صرفه  ألن   الااني، القول رج ح مهن الن اس وِمن
 الظلم من التخلص في بالعباد االستعانة وألن الصديق، يوسف إلى صرفها من
 ة.جائز 
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ن الااني القائل هذا ذكر  وما األول، القول هو الحق أن واعلم   الشريعة، بظاهر تمس 
ن األول القائل قرر  وما  في ذوض  له كان ومن الشريعة. ومكارم الحقيقة بأسرار تمس 
ا ذكرنا . كما األمر أن عرف التو،يد، مشرب ِمن وشربه  العبودية، مقام  في وأيض 
 فأنسا ُ  لقال: ذلن المراد كان لو ألنه ضعيف، القول هذا أن على يدل ما ا ية للظ

 لرب ِه. ِذْكره ُ  الشيعانُ 

 
 عليه، إنكار ال الشريعة في جائزة الظلم دفع في للا بغير االستعانة الاالاة: المسألة

ا ذلن كان لما أنه إال  جرم ال العبودية بحار في المتوغلين المحققين من مستدرك 
 القدر بهذا مؤا ذ ا يصير الذي نقول: هذا وعند به. مؤا ذ ا السمم عليه يوسف صار
ن  فلما أهولى. كان بااساءة اا،سان ومكافأة الزنا طلب على بااقدام مؤا ذ ا يصير أله
ذ  تعالى للا رأينا  ذكر  بل عابه، وما البتة القضية تلن في يؤا ذ  ولم القدر، بهذا آ ه

 الُجه ال نسبه مما مبرأ كان السمم عليه أنه لمناع والاناء، المد  وجو  بأعظم
 «.إليه والحشوية

 أقول:

 من التخليف و،اولتُ  وأمور(، ووجو ، )أقوال، ومتدا لة كايرة الرازي  تقسيما  -
 قليل. وبتصرف باأللوان تعقيداتها
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 وهذا ،رام، بل واجب، غير األسباب اتخاذ بأن القارئ  يشعر قد نلسه عن قاله ما -
 أن لهم يجوز فم للا. على ويتكلوا األسباب يتخذوا أن البشر فعلى صحيح، غير
 سعي. بم يتكلوا

 عليه، أوافق ال لرب ِه، ِذْكره ُ  الشيعانُ  فأنسا ُ  لقال: ذلن المراد كان لو الرازي: قول -
 وا،د. المعنى ألن

***   

 كاير: ابن

 -يوسف يعني - يقل لم لو وسلم: عليه للا صلى النبي قال قال: عباس ابن عن»
 غير عند من اللرج يبتغي ،يث لبث، ما طوله  السجن في لبث ما قال: التي الكلمة 

  للا!

ا ضعيف الحديث وهذا  هو - يزيد بن وإبراهيم ضعيف، وكيع بن سليان ألن ،جد 
ا. منه أضعف - الخوزي   منهما. كل عن مرسم   وقتادة الحسن عن روي  وقد أيض 
 الموطن، هذا غير في هو ،يث من المرسل ُقبل لو ُتقبل ال هاهنا رسم الم وهذ 
 «.أعلم وللا

***  

 القرطبي:
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 :أ،دهما :قوالن فيه َّ فأنسا  َّ في الضمير (رب هِ  ذكره  الشيعانُ  فأنسا ُ ) تعالى: قوله»
 أنه وذلن وجل، عز للا ذكر الشيعان أنسا  أي السمم، عليه يوسف إلى عائد أنه
 مع األولى ،الته إلى ويعود سينجو أنه علم ،ين الملن، لساقي يوسف قال لما

 به، ويستغيث للا إلى يشكو أن الوقت ذلن في نسي (،ربنه  عنده  اذُكرني) الملن،
 باللبث. فُعوقب بمخلوض، االعتصام إلى وجنح

 في السمم عليه النبي يوسف على جبريل د ل الكندي: عمير بن العزيز عبد قال
 الخاطئين.! بين أراذه  لي ما المنِذرين! أ ا يا فقال: يوسف، فعرفه السجن
 ويقول: العالمين رب   السمم يقرئن العاهرين! ابن طاهر يا السمم: عليه جبريل فقال
 فقال: سنين! بضع السجن في أللباننه  وعز تي با دميين.! استغاته  إذِ  استحيته  أما
. عني أهو ريل!جب يا  الساعة. أبالي ال قال: نعم! قال: راض 

 سجنه. وطول ذلن في تعالى للا عن فعاتبه جاء  السمم عليه جبريل أن وروي  

 تعالى. للا قال: إ وتن.! أيدي من القتل من  ل صن من يايوسف! له: وقال

. من أ رجن فمن قال:  تعالى. للا قال: الُجب 

 تعالى. للا قال: ة.اللا،ش من عصمن فمن قال:

 تعالى. للا قال: النساء. كيد عنن صرف فمن قال:

 تسأله.! فلم ربنه  وتركته  بمخلوض  وثقته  فكيف قال:
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 عليهم يعقوب والشيخ وإسحاض إبراهيم إله يا أسألن مني! زل ت كلمة رب يا قال:
 تر،مني. أن السمم

 سنين. بضع السجن في تلبث أن عقوبتن فإن جبريل: له فقال

 ر،م وسلم: عليه للا صلى للا رسول قال قال: هريرة أبي عن سلمة أبو وروع 
   سنين. بضع السجن في لبث ما ربنه  عنده  اذُكرني  قال التي الكلمة لوال يوسف للا

 نجا ِلل ذي قال لم ا سنين، بضع الحبس بعول يوسف عوقب عباس: ابن وقال
  .لخل صه رب ه يوسف ذكر ولو ،ربنه  عنده  اذُكرني منهما:

 عليه للا صلى للا رسول قال قال: الحسن عن يونس عن إبراهيم بن إسماعيل وروع 
 ما فيالسجن لِبثه  ما -ربنه  عنده  اذُكرني :قوله يعني - يوسف كلمة لوال وسلم:
 الناس! إلى فنشكو األمر بنا ينزل نحن ويقول: الحسن يبكي ثم قال: .لِبثه 

 الساقي الشيعان أنسى أي الناسي، فهو الناجي، على تعود الهاء إن :الااني والقول 
 رجح وقد لربه. ذكر  الشيعان أنسا  أي ،ذف، وفيه لسيد ، أي لربه، يوسف يذكر أن

 استحق لما للا ذكر يوسف أنسى الشيعان أن لوال فقال: القول هذا العلماء بعم
 بأن األول القول أهل جابوأ مؤا ذ. غير الناسي إذ السجن، في باللبث العقاب
 عوقب. ذلن إلى الشيعان ودعا  للا ذكر ترذ فلما الترذ، بمعنى يكون  قد النسيان

كره  منهما نهجا الذي وقاله  تعالى:) بقوله الااني القول أهل عليهم رد    فدل   (أم ة   بعده  واد 
 عليهم لنه  ليسه  عبادي إن  ) تعالى: قوله مع يوسف، ال الساقي هو الناسي أن على
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 األنبياء على له وليس الشيعان، إلى نسيانه يضاف أن يصح فكيف (ُسلعان  
 الخبر وهو وا،د، وجه في إال عنه لألنبياء عصمة فم النسيان أما قيل: سلعنة.!

 ،يث النسيان، منهم وقع وإذا فيه. معصومون  فإن هم ُيبلغونه، فيما تعالى للا عن
 عنهم، للا أ بر فيما يكون  إنما وذلن إطمق ا، الشيعان إلى ينسب فإنه وقوعه، يجوز
 عليه للا صلى قال فيهم. ذلن نحن لنا يجوز وال

ون، كما أنسى بشر أنا إنما وقال: . ذريته فنسيْت  آدمُ  نسي وسلم:   «.تقدم وقد تنسه

***  

 ،يان: أبو

 للا بإذن وجعله كربه، تلريل في والتعاون  االستعانة سبيل على يوسف من هذا»
 إلى أنصاري  مهن) السمم: عليه عيسى عن جاء كما للخمص سبب ا وتقدير 

 لساقي قال إنما يوسف أن أ تار  والذي يحرسه، من يعلب الرسول كان وكما (،للاِ 
 إيضا  إلى توصل كما باهلل، وإيمانه هدايته إلى ليتوصل ربنه  عنده  اذُكرني الملن:
 )...(. ورفيقه للساقي الحق

 نسبتها تليق ال أ بار ا ذلن على ورتبوا يوسف، على عائد (أنسا ُ ) في الضمير وقيل:
  «.موالسم الصمة عليهم األنبياء إلى

***  

 المنار:
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 أمري، من وعلمته  وسمعته  رأيته  بما الملن، سيدذ عند أي (ربنه  عنده  اذُكرني»)
 دعوته يشمل الذكر وهذا السجن. من ويخرجني ظلموني ممن ينصلني أن عسى
 إتيانه، قبل وغير  طعام من يأتيهم ما بكل وإنباءهم للرؤيا، وتأويله التو،يد، إلى إياهم
ر  بأن جديرة فهي الصريحة، فتوا   وآ ر  م كلما به تذك   فأنسا ُ ) شرابه للملن قد 

 على عند  يوسف يذُكر أن وهو ربه، تذك ر الساقي أنسى أي (،رب هِ  ِذْكره  الشيعانُ 
 بضعه  السجنِ  في فلِبثه : 63 الكهف (أذكره ُ  أن الشيعانُ  إال أنسانيهُ  وما) ،د:
 والجاري  السياض، من المتبادر وهو للسببية هذا على واللاء مظلوم ا. منسي ا (سنينه 
كره  منهما نهجا الذي وقاله ) قريب ا: ا تي  تعالى قوله ويؤيد  األسباب، نظام على  واد 
 وتقدير، ،ذف إلى يحتاج االستعمال هذا أن إال تذكر، أي 45 ا ية ( أم ة   بعده 

 ربه، إ بار ذكر تقدير: على أنه أو له، لممبسته إليه المصدر أضاف بأنه ووجهو 
 كممه. في كاير ممبسة ألدنى ااضافة أن كما كاير، وهو المضاف، فحذف

  
 للا فعاقبه  وجل، عز للا وهو ربه ذكر يوسف أنسى الشيعان أن المعنى إن وقيل:
 سنين. بضع السجن في بإبقائه تعالى

ل أنه العقاب هذا عليه استحق الذي ذنبه إن وقالوا:   ولم ا راجه، الملن إلى توس 
 الصحيح إال مالها في يقبل ال بروايا  عليه وجاءوا وجل، عز للا على يتوكلْ 
 على قِبلهها ولكن مرسل، نبي في الععن تتضمن ألنها منه، المتواتر أو المرفوع
 وجو : من الظاهر  مف وهو كعادتهم، الجمهورُ  عمتها
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 وملهومه عقبه، وقوعه على يدل باللاء للساقي قاله ما على اانساء ععف :األول 
 أن لوجب عليه عوقب ذهنب ا قوله كان فلو قاله، أن إلى قبله تعالى هلل ذاكر ا كان أنه

 تلن في أي - ربه ذكر الشيعان أنسا  وقد يقال: بأن ،الية بجملة  عليه يععف
  مف على مكاه، بإطالة تعالى عقابه فاستحق   بلسانه، وال بقلبه يذكر  فلم - الحال
 و،د . مصر ملن من أراد  ما

  
 في تعالى  للا سن ة مراعاة باب من إال القول ذلن يقول أال بمقامه المئق أن :لاانيا 

 وما المِلن، بأمر إال السجن من  رج ما فإنه باللعل، وقع كما والمسببا  األسباب
 بتأويل العلم من ربه آتا  وما  بره ، اقيالس أ بر  أن بعد إال بإ راجه الملنُ  أمره 

ا  مما ذلن وبغير الرؤع   من أنه مم،ظ ا بذلن وصا  قد كان فإذا يوسف. به وص 
 تعالى ربه يعاقبه أن يعقل فم - به المئق وهو - ذلن متذكر ا عباد  في للا ُسنن
 ذنب ا هي تكون  فم الوصية، تلن بعد وقوعه على يدل   باللاء اانساء وععفُ  عليه.
 العقاب. عليها فيستحق   بذنب، مقترنة وال

 
 ولكنه به، أوصا  ما الساقي أوصى عندما لرب ه ذاكر ا كان أنه سل منا قيل: إذا :لاالثا 

 الحال في ذلن نسي أنه زعمتم إن )قلنا(: و،دها. عليها واتكل الوصية عقب نسيه
 اتهمتم قد كنتم تتمتها، وأ سنين بضع وهو العقاب، ذلن مدة النسيان ذلن واستمر  

 دليل، عليها يدل وال إيمان ا، المؤمنين بأضعف تليق ال فظيعة تهمة الكريم النبي هذا
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 وبأنه المصعلين، المخلصين عباد  ومن المحسنين من بأنه له للا وصف يبعلها بل
 النساء. وكيد واللحشاء، السوء عنه صرف وأنه أمر ، على غالب

  
 ما إلى عاد ثم الوصية، تلن عقب قليلة برهة رب ه ذكر أنسا  انالشيع أن زعمتم وإن
 العقاب هذا يستحق ال القليل، النسيان فهذا وذكر ، وجل عز له مراقبته من عليه كان

 الرابع، الوجهين: من ُيعلم كما األنبياء من نبي   ماله من ُيعصم ولم العويل،
 والخامس.

 عليهم لنه  ليسه  عبادي إن  ) الشيعان:  عاب في التنزيل نصوص في جاء :الرابع  
هم إذا اتقهوا الذينه  إن  ) :تعالى وقال 42 الحجر (الغاوينه  ِمنه  ات بعنه  مهن إال ُسلعان    مس 
 النسيان بعد فالتذكر ،201 األعراف (ُمبصرونه  ُهم فإذا تذك روا الشيعانِ  ِمنه  طائف  
 التقوع. أهل شأن من القليل

 النبيين: لخاتم تعالى قال وقد عليه، تعالى للا يعاقب ذنب ا ليس النسيان أن :الخامس
 يعني  : 68 (األنعامالظالمينه  القوم معه  الذكرع  بعده  تقُعدْ  فم الشيعانُ  ُينسيننه  وإم ا)

 للا. آيا  في يخوضون  رآهم إذا عنهم بااعراض أمر  الذين

 جرأة  قلة على مرفوع ا ،دياا فيها رووا ألنهم إال هذا قالوا ما أنهم :السادس 
 ابن أ رجه ما وهو التلسير، في المسندة المرفوعة األ،اديث على  الرواة 
 إبراهيم عن محمد بن عمرو عن وكيع بن سليان عن ا ية تلسير في العبري  جرير
 - النبي قال قال: مرفوع ا عباس ابنعن عكرمة عن دينار بن عمرو عن يزيد بن
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 ما طول السجن في لبث ما قال التي الكلمة يوسف يقل لم لو وسلم: عليه للا صلى
 باطل، الحديث هذا إن ونقول: . للا غير عند من اللرج يبتغي ،يث لبث
ا.ج ضعيف الحديث وهذا كاير: ابن الحافظ قال  وإبراهيم ضعيف وكيع بن سليان د 
 كل عن مرسم وقتادة الحسن من روي  وقد أيضا. منه أضعف الجوزي  هو يزيد بن

 هذا غير في هو ،يث من المرسل قبل لو تقبل ال ههنا المرسم  وهذ  منهما.
 هر. ا أعلم وللا الموطن

 
 المنار(: )تابع وأقول

 كانا أنهما ومنه فيهما، قيل ما أهون  هو للحديث الراويين هذين في قاله ما إن أوال :
 يكذبان.

 عند من اللرج يبتغي كان بأنه مرسل نبي في الععن )ههنا( بقوله يعني إنه وثاني ا:
 و القها ومسخ رها واضعها عن الظاهرة اباألسب تحجبه بأال الجدير وهو للا، غير
 علماء عند الصحيح هو ما هو ،يث من المرسل قبل لو بقوله: ويعني وجل. عز

 في التلسير في المراسيل على وسنتكلم بالمراسيل، اال،تجاج عدم وهو األصول
 إن لتلسيرها ااجمالية الخمصة في وأماالها السورة هذ  روايا  عن ااجمالي الكمم

  عاب من األ،بار وكعب منبه بن وهب عن وغير  الكلبي روا   وما تعالى. للا اءش
 من فهي ماله، بآدمي االستشلاع على وتوبيخه ليوسف جبريل و عاب تعالى للا

 التلسير أن بهذا فتبي ن يستحقون، ما للا جزاهم عنهما، والمروي  الراوي  موضوعا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16010
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16010
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17285
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17285
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16850
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16850


540 

  «.وأدب ا ولغة   وعقيدة   ودراية   رواية   باطل ا ية في المأثور

*** 

 م30/1/2014 الخميس 

 

 (44 يوسف) أ،مم أضغاث ۞
  .44 يوسف (ِبعاِلِمينه  األ،مم بتأويلِ  نحنُ  وما أ،مم أضغاثُ  قاُلوا) 

 قالوا:
 القوم. قال
  

 أضغاث:

 أ مط.

 ِضْغث. الملرد:

 .44 ص (ِضغاا بيِدذه  فهُخذْ )
 أو أعشاب أو ،شائش من مختللة، أجناس من أو وا،د جنس من ،زمة الِضْغث:
 غيرها. أو ِعيدان

 ُكزبهرة.ال أو البقدونس ُجرزة مال:

 أ رع. بلي ة إب الة: على ِضْغث  

  
 أ،مم:
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 نومه. في النائم يرا   ما الُحْلم( )أو الُحُلم

ة رأوها هكذا بالجمع: أ،مم  )البقر( الحيوان عن كمم من فيها ِلما وربما رؤع(، )ِعد 
 ولم ا ُتصر  ولكنها ذلن، من أكار فيها يكون  وقد القمح(. )سنابل النبا  وعن
 من ،لم هو أو أ،مم، أضغاث نوع من هو الحلم هذا التقدير: يكون  وربما ُتذكر.
 المختلعة. األ،مم نوع

 :الشوكاني قال
ه لم مما غيرهها الرؤيا هذ  مع رأع يكون  أن يجوز »  «.علينا للاُ  يهقص 

  
 أ،مم: أضغاث

 مختلعة. أ،مم      -

 مشتبهة. أ،مم      -

 كاذبة. أ،مم      -

 تأويلها. عليهم أشكل ألنه كذلن وصلوها ربما

لها يوسف  وصلوها! بما يهِصْلها ولم أو 

 :المنار في قال
 وهو -   يكون  وقد اليقظة، في تكون  التي كاألفكار المعنى واضح يكون  قد الُحلم »

ا -األكار  مؤل ف كأنه بالتضاغيث، يشب ه الذي وهو معنى، له ُيلهم ال مضعرب ا مشوش 
  «.بينها تناُسبه  ال التي والحشائش الِعيدان من مختللة ُ،زهم نم
  

 نحن: وما
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 ليس. بمعنى: ما:

 بعالمين: األ،مم بتأويل نحن وما 

 هذ . أ،ممنه  بتأويل نحن وما :التقدير )األضغاث(. المختلعة األ،مم      -

 كلها. األ،مم      -

 عاِلمون. وهم أنكروا ربما      -

  
 يقل: لم

 األ،مم. بتأويل ِبعاِلمينه  نحن وما      -

 األ،مم. تأويله  ِبعاِلمينه  نحن وما      -

 األ،مم. تأويله  نعلمُ  وال      -

 ِبعاِلمين. األ،اديث بتأويل نحن وما      -

  
م (بتأويل) الباء د لت  نحن وما األصل: (.عاِلمين) على (األ،مم تأويل) لتقدُّ
 األ،مم. تأويله  بعالمينه 

م وقع كما وهذا ْؤيا كنُتم إنْ ) السابقة: ا ية في لم   كنتم إنْ  األصل: (.تعُبرونه  للرُّ
ؤيا. تهعُبرون   الرُّ

  
 :الرازي  قال
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 علم إن قالوا: بل التعبير، بعلم عاِلمين كونههم أنلسهم عن نلهوا ما القوم أن اعلمْ »
 من فيه االنتقال فيسهل منتظمة، مت سقة فيه الرؤيا تكون  ما منه قسمين: على التعبير
 مضعربة، مختلعة فيه تكون  ما ومنه الرو،انية، العقلية الحقائق إلى المتخيلة األمور

 من المهِلن رؤيا إن قالوا والقوم باألضغاث. المسمى وهو معلوم، ترتيب فيها يكون  وال
 قالوا: كأنهمو  القسم، هذا بتعبير عاِلمين غير أنهم أ بروا ثم األضغاث، قسم
 ُيحيي وال إليه، نهتدي ال فنحن كذلن كان وما كايرة، أشياء من مختلعة الرؤيا هذ 
 هذ  فعند إليها، يهتدي قد فيه والمتبحر العلم هذا في العاِلم أن إيهام وفيه به، عقلنا
ر المقالة  السجن( في يوسف زميل  مر ا، رب ه يهسقي الذي )الساقي الشرابيُّ  ذلن تذك 
  ». العلم هذا في متبحر ا كونهه فيه يعتقد كان فإنه يوسف، ةه واقع
  

 نتساءل: أن بقي

 للتخل ص. قالوها كلمة هي أم أ،مم، وأضغاث أ،مم فعم   هناذ هل      -

ر أ،مم هناذ هل      - ر. ال وأ،مم ُتلس   ُتلس 

رون  هناذ هل      - رون  )لأل،مم( ُملس  رون  وال المنظ مة األ،مم ُيلس   المختلعة. ُيلس 

ر هل      - ر الُملس   بعم. دون  األ،مم بعم على قادر األ،مم( )ُملس 

 أضغاث. كلها األ،مم أم      -

ؤع( بتعبير )العارفون  الُمعب رون  ابتكرها كلمة األضغاث أن إلى أميل أنا  للتخلص الرُّ
 كانت أضغاث ا للتلسير، قابلة األ،مم فإن وإال عنها، يصرفههم أن للا أراد المهم ة، من
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 بعد ينساها وال أ،ممه اانسان يتذك ر أن المهم أعلم. وللا أضغاث، غير أو
 األ،مم! علماء إال المسائل هذ  في يبت   وال استيقاظه!

  
 الصرفة:

رنا هنا الصرفة  وليست صحيحة، تكون  قد هنا وهي القرآن. إعجاز في بالصرفة تذك 
 ااعجاز في وهي السمم، عليه بيوسف تتعلق هنا فالصرفة ااعجاز. في كذلن
 للا. معاذ صرفة! إعجاز يكون  أن من بكاير أكبر القرآن وإعجاز تعالى! باهلل تتعلق

فه ِفعل: من فهي واضح، الصرفة أصل  القدرة ِبسلبه عنه، شغله الشيء: عن صره
ح ُتللظ. كيف الصرفة في كتبوا الذين لنا ُيبي ن لم لكن ذلن. بغير أو عليه  أنها أرج 
ْرف. بللظ: تختلي ال ألكي المربوطة. التاء بها ُألحقت لماذا الصاد. بلتح  أم الصب
 المرهض. معاملة ُعوملت ألنها

  
 أ رع: آيا 

 .5 األنبياء (شاعر   هو بلْ  افترا ُ  بلِ  أ،مم أضغاثُ  قاُلوا بلْ )
 *** 

   م25/1/2014 السبت

 

 (45 يوسف) فأرسلون  ۞
يقُ  أيُّها ُيوُسفُ  فأرِسلوِن.)  .46-45 يوسف (أْفِتنا الصد 
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 القصص في ماله اقتبسوا ولعلهم القرآن. فهم على يساعد بيانهو  ،ذف، هناذ
 أو المسلسل أو القصة متابعة يستعع لم يلهمه لم فمن والسينما، والدراما والروايا 
 الليلم.
***  
 الملسرين: أقوال

 العبري:
 فأرسلو ، وذلن: ُترذ، عما ظهر بما استغناء   ذكُر  ُترذ قد محذوف، الكمم في»

، فأتى  «.الصديقُ  أي ها يا يوسُف، يا له: فقال يوسفه
  

 البغوي:
لهه إليه، الملنُ  أي ها فأرِسْلني تقدير : ا تصار فيه»  «.السجنه  فأتى فأرسه
  

 الرازي:
، والتقدير: محذوف، فيه»  «.الصديق أي ها وقال: وأتا ، فُأرِسله
  

 القرطبي:
،  اطبه  (:فأرِسلونِ »)   مجلسه. وأهل الملن  اطب أو التعظيم، بللظ ولكن المِلنه
يق وكذا ملرد، نداء (:ُيوُسفُ )  الصدض. الكاير أي الصد 
لو ، أي (:أفِتنا)  «المِلن رؤيا عن وسأله الصديق! أي ها فقال: يوُسف، إلى فجاء فأرسه
  
 كاير: ابن 
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 «.فجاء فبعاوا الكمم: معنى»
  

 ،يان: أبو
لو  التقدير: ،ذف، الكمم في» ، إلى فأرسه  «.فقال فأتا ، يوُسفه
  

 الشوكاني:
، إلى فأرسلو  والتقدير: ،ذف، الكمم في»  «.إليه فسار يوُسفه
  

 المنار:
لو  إليه، فأرِسلوني قال: أي:»  من المأل عنه عجز فيما فاستلتا  فجاء  إليه، فأرسه

 «.باسمه له منادي ا المِلن، رؤيا تأويل
  

 عاشور: ابن
 إرساِله ذكرُ  الكمم من ُ،ذف )...(. الكمم في محذوف بقول ُمْؤِذن   بالنداء الخعاب»

 «.اايجاز بديع من وهذا القصة، من فيه غرض ال إذْ  ووصوِله، ومشِيه
***  
 هر1435 األضحى عيد أيام أول السبت

                        م4/10/2014
 

 (51 يوسف) الحق ،صحص ۞
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ْصحهصه  ا نه  العزيزِ  امرأةُ  قالتِ )   (الصادقينه  لهِمنه  وإن هُ  نلِسهِ  عن راودُتهُ  أنا الحقُّ  ،ه
 .51 يوسف

 .27 ا ية (الصادقينه  ِمنه  وهو فكهذهبهْت  ُدُبر   ِمن ُقدب  قميُصهُ  كانه  وإنْ ) قارْن:

  

 ،صحص:

 تبين.

 ظهر.

 ثبت.

.  استقر 

ة من أنه الحق تبي ن الدقيق: المعنى ولعل  )يوسف(. فمن ،ص 

 قليل. بعد المنار قارن 

   :زي االر  قال

 كل عن ُمبرأ كان عليه للا صلوا  يوسف بأن المرأة  تلن من جازمة شهادة هذ »
 راعى السمم عليه يوسف أن وهي دقيقة، وههنا العيوب. جميع عن ُمعهر ا الذنوب،
 ولم فذكرهن (،أيديههن قع عنه  المتي النسوةِ  بالُ  ما) قال: ،يث العزيز امرأة  جانب
 لجانبها وتعظيم ا لحقها رعاية   ذكرها ترذ إنما أنه المرأة  فعرفت ،البتة المرأة  تلن يذكر

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3092&idto=3092&bk_no=132&ID=1258#docu
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 أزالت جرم فم الحسن، اللعل هذا على تكافئه أن فأراد  عليها، لألمر وإ لاء
 السمم عليه يوسف وأن جانبها، من كان كله الذنب بأن واعترفت والوطاء، الغعاء
 الكل. عن ُمبرأ كان

 المهر، عليه واد عْت  القاضي إلى بزوجها جاءْ   امرأة  أن الكتب بعم في رأيت
 فقال الشهادة، إقامة من الشهود يتمكن ،تى وجهها عن يكشف بأن القاضي فأمر
 أكرمتني لما المرأة: فقالت دعواها، في بصدقها ُمِقرٌّ  فإني ذلن، إلى ،اجة ال الزوج:
 ! «علين لي ،ق   كل من ذمتنه  أبرأ ُ  أني فاشهدوا الحد هذا إلى

***  

 :المنار في وقال

 إذا ،صة، من تكرار وهو محضه، عن الباطل رغوة وانحسر   لائه، بعد ظهر أي»
 مال شيء، في شرين لكل النصيب وهي )بالكسر(، ،صة بعد ،صة منه قعع
 هذ  في الحق إن تقول: فهي أ رع، بعد مرة وكل ه كب ه إذا الشيء، وكلكف كبكب
 لكل يوسف؛ وبين النسوة معشر بيننا التبعة وزعم بلغهم الذين رأي في كان القضية

 ال وا،د جانب في الحق ظهر قد وا ن شبهة، من فيها عرض ما بقدر ،صة، منا
 نلي، شهادة وهي عنه السوء بنلي شهدن عواذلي كان فإن عليه، شبهة وال فيه  لاء

 «!إثبا  شهادة نلسي على له فشهادتي

*** 
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        م1/7/2014 الامثاء

 

 (54 يوسف) كلمه فلما ۞

 (أمين   مهكين   لدينا اليومه  إننه  قاله  كل مههُ  فلم ا ِلنلسي أستخِلْصهُ  بهِ  ائُتوني المهِلنُ  وقاله ) 
  .54 يوسف

 لنلسي: أستخلصه به ائتوني

. طلب الذي هو الملن إن أي  يوسفه

 لنلسه. اامارةه  يوسفُ  يعلب ولم

 اامارة. نوع طلب التالية ا ية في

  .55 يوسف (األرضِ   زائنِ  على اجعلني)

 كل مه:

. الملنُ  كل م -  يوسفه

. يوسفُ  كل م -  الملنه

 ا  ر. منهما كل   كل م -

 *** 
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 الملسرين: أقوال

 العبري:

، الملنُ  كل م فلما»  «.أمانته وعظم براءته، وعرف يوسفه

*** 

 الرازي:

 قوالن: فيه ( كل مه فلما»)

 الملوذ مجالس في ألن قالوا: السمم، عليه يوسفه  الملنُ  كلم فلما المراد: أن :أ،دهما
  الملن. هو به يهبتدئ الذي وإنما بالكمم، تدئيهب أن أل،د يحسن ال
 

، يوسفُ  كلم فلما المراد: أن :والااني  وكان الملن، إلى يوسف صار لم ا قيل: الملنه
 هو هذا )الساقي(: للشرابي قال شاب ا ،دث ا الملن رآ   فلما سنة، ثمثين ابن الوقت ذلن
 فأقبل نعم. قال: عِلموها. ما والكهنة السحرة أن مع رؤياي، تأويله  عِلم الذي
 بذلن فأجاب ِشلاه ا، منن الرؤيا تأويل أسمع أن أ،ب   إني وقال: يوسف، على

 مهكين   لدينا اليومه  إننه  ) له: قال ذلن فعند بصحته، قلبه وشهد ِشلاه ا، الجواب
 بها يتمك ن ،الة وهي المنزلة، أي: المكانة، بي ن فمن: عند مهكين فمن يقال: ( أمين  

 «.يريد مما صا،بها

*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3094&idto=3094&bk_no=132&ID=1260#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3094&idto=3094&bk_no=132&ID=1260#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3094&idto=3094&bk_no=132&ID=1260#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3094&idto=3094&bk_no=132&ID=1260#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3094&idto=3094&bk_no=132&ID=1260#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3094&idto=3094&bk_no=132&ID=1260#docu


551 

 كاير: ابن

لق من عليه هو ما وعلم وبراعته، فضله ورأع وعرفه، الملن  اطبه»  وُ لق  ه
 «.وكمال

***  

 ،يان: أبو

 ،سنه  ورأع الملُن، كل مه فلم ا أي: الملن ضمير هو (كل مه) بر اللاعل أن الظاهر»
 ومحاورته. جوابه

، يوسفُ  كلم فلم ا أي: يوسف، ضمير اللاعل يكون  أن ويحتمل  الملنُ  ورأع الملنه
 «.لساِنه تحته  مخبوء   والمرءُ  الخبر، الخبر به صدض بما منعقه ،سنه 

*** 

 الشوكاني:

. الملنُ  كل م فلم ا أي: :كل مه فلما به، فأتو  وتقدير : ،ذف، الكمم في»   يوسفه

. يوسفُ  كل م فلما المعنى: يكون  أن ويحتمل  الملنه

 
 يد ل من دون  هم، إال ابتداء فيها يتكلم ال الملوذ مجالس ألن أولى، واألول قيل:

 عليهم.



552 

 لما أنه يليد هذا فإن ،أمين مهكين   لدينا اليومه  إننه  قال الملن: لقول أولى الااني وقيل:
به المِلن، إلى ،ب به بما جاء المِلن مقام في يوسف تكل م  هذ  له فقال قلبه، من وقر 

 «.المقالة

 *** 

 عاشور: ابن

 كممه  الملنه  كل م السمم عليه يوسف أن على دال   إيا  تكليمه على القول هذا ترتب»
، ،كيم  وتقريبه لاقته أهم   رآ   رأيه، وأصالة قوله، وبمغة منعقه، ،سن رأع فلما أديب 
 منه.

 المكانة ألن الخصال، من األمر ولي إليه يحتاج ما لكل جامعة تولية صيغة وهذ 
 يستعيع وبالقدرة إليه، والقصد الخير معرفة من يتمكن بالعلم إذ والقدرة، العلم تقتضي
 يؤثر ةبالحكم إذ والعدالة، الحكمة تستدعي واألمانة الخير، من له يبدو ما فعل

 بشأنه التنويه وهذا أهلها. إلى الحقوض  يوصل وبالعدالة الباطلة، الهوا  ويترذ األفعال
 ما عليه يقتر  وبأن مملكته، أمور في به االستعانة يريد بأنه تعريم عليه والاناء
 «. ير من يرجو

***  

  م10/6/2014 الامثاء

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=12&ayano=54#docu
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 ( 55 يوسف) عليم ،ليظ إني األرض  زائن على اجعلني ۞

 .55 ا ية يوسف سورة في السمم، عليه يوسف لسان على تعالى للا قاله ما هذا

  

 األرض:  زائن

،  زائن أي  مصر. أرض  زائن أرضنه

 وقال األرض.  زانة مصر يقول: أنس بن مالن سمعت منصور: بن سعيد قال
 األرض! كأنها  يرها، لكارة مصر، أرض على األرض للظ أطلق بعضهم:

 األموال. أو الحبوب فيه ُتختزن  الذي البيت وهي ِ زانة، جمع ئن:والخزا

  

 ،ليظ:

 استودعتهني. ِلما

 للمحاسبة. وربما للحساب، ،افظ بعضهم: وقال

 األقوا . لتقدير ،ليظ آ رون: وقال

 أمين. بمعنى ،ليظ: أو

  

 عليم:

 ول يتني. بما

 )اللغا (. باأللسن عليم بعضهم: وقال

 المجاعا . بسني عليم آ رون: وقال

 التصرف. بوجو  عليم أو:
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  )التنمية(. واالستنماء الصم  بوجو  أو:

  

 ،3/535 القيم وابن ،6/291 ،يان وأبي ،2/328 والزمخشري  ،13/5 العبري  تلسير )انظر
 (.13/8 عاشور وابن ،10/131 الدرر ونظم ،4/234 الجوزي  وابن

  

 عليم: ،ليظ

 أراد . لمن تكاير  يمكن واسع ببا هذا :18/161 الرازي  قال

  

ه. يوسفُ  زك ى كيف  نلسه

ه، زك ى يوسف إن هنا يقال قد وا فم) يقول: تعالى وللا نلسه كم ُتزك   .32 النجم (أنلسه

 أمر . يجهل من عند بالحق، نلسه يزك ي أن لإلنسان يجوز العلماء: بعم قال

 من هذا، عصرنا في نحن نلعل كما بنلسه، التعريف باب من هذا ويكون  أقول:
 العمل. لعالب الذاتية السيرة تقديم  مل

  

 الوالية. طلب كيف

 لعبد قال وسلم عليه للا صلى والنبي اامارة، أو الوالية يوسف طلب كيف يقال: وقد
 مسلم(. )صحيح اامارة تسألِ  ال سمرة: بن الر،من

 سوا ، لها يصلح ال أو ذلن، في مقامه يقوم ال غير  أن لعلمه طلبها أنه الجواب لعل
 بإياار ُيتهم ممن يكن لم إذا والسيما لألمة، النصح باب من يكون  عندئذ ذلن ألن

 العامة. المصلحة على الشخصية مصلحته
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 تعليق:

 الوالية. يعلب لم يوسف

 لها! طلبه الذي هو الملن

رين على الكبير الخعأ هذا مر   كيف أدري  وال  هذا.! عصرنا ،تى والبا،اين الملس 

 (أمين   مكين   لدينا اليومه  إن نه  قاله  كل مههُ  فلم ا ِلنلسي أْستخِلْصهُ  بهِ  ائتوني المهِلنُ  وقاله )
 .51 ا ية

  

 كافر. سلعان لدع الوالية طلب كيف

ا: يقال وقد  قد الملن أن الجواب لعل كافر. سلعان لدع اامارة طلب كيف أيض 
 (.9/215 )القرطبي منه معارضة أي دون  يرا   ما يلعل أن يوسف فو ض

***  

   م6/3/2013 األربعاء

 

 (55)يوسف طلب الوالية هل  ۞

ْلني على  زائِن األرضاستدل بعم البا،اين بعلب يوسف: ) - . 55( يوسف اجعه
ِلُن هو الذي طلبه، وقوله ) ( اجعلنيوتبين لدينا أن يوسف لم يعلب الوالية، إنما المه

 .باب ا تيار الوالية، ال من باب طلب الواليةهو من 
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. وهذا 35( ص وهْب لي ُملك ااستدل فريق ثان بقوله تعالى على لسان سليمان: ) -
أمر آ ر ال عمقة له بعلب الوالية، بل هو من باب العلب )الدعاء( من للا. وثمة 

 .فرض كبير بين أن تعلب من للا وأن تعلب من عباد للا

. 83( الشعراء هْب لي ُ،كم اق ثالث بقوله تعالى على لسان إبراهيم: )استدل فري -
ولكن الحكم ال يعني الملن، بل يعني اللهم والعلم، أو النبوة والرسالة. هْب جدال  أن 
الحكم هو الملن، إال أن هذا من باب الدعاء والعلب من للا، وليس من باب العلب 

 .من الناس

ر تأبا  الشرائع السماوية، والعقول المستقيمة، واللعر طلب الوالية من الناس أم -
  .السليمة، وهو شرعنا وشرع من قبلنا

  .وكذلن الحرص على الوالية، وللا أعلم -

هذا ينعبق على الواليا  العامة والمناصب الكبيرة )ال تهْسأِل اامارة(، وال ينعبق  -
 .شعلى الوظائف التي يراد منها البحث عن عمل ود ل وعي

*** 

 م14/4/2012السبت 

 

 (55)يوسف اجعْلني على  زائِن األرض  ۞
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 تلسير  جديد  وله مناسبُته

( . وقاله المِلُن ائُتوني به أستخلْصُه لنلسي فلم ا كل مه قاله إن نه اليومه لدينا مهِكين  أِمين 
 .55-54( يوسف قاله اجعْلني على  زائِن األرِض إن ي ،ليظ  عليم  

 :المِلن

 .عزيز مصر

 :به

 .بيوسف

 :أستخلْصه لنلسي

 .ال يشاركني فيه غيري، لم ا علم بأنه و،يُد زمانه وفريُد أقرانه

 : زائن األرض

 . زائن أرضنه )أرض المِلن(، أرض مصر

 .الخزائن: جمع ِ زانة

 .المقصود:  زائُن األرزاِض واألموالِ 

 :فلما كل مه
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 .الشخصية(فلما كل م يوسُف المِلنه )أشبه بالمقابلة 

 :مكين أمين

ذو مكانة وأمانة، أي: مؤتمن، وبريء من جميع التهم التي ُنسبت إليه )براءة ذمة أو 
  .ال ،كم عليه غاية في النظافة(

 :،ليظ عليم

أمين  بير )سيرة ذاتية مختصرة(. وكل صلة منهما )األمانة والكلاءة( يصعب 
ح، فكيف إذا اجتمعتا.  !وجودها في المرش 

كيف طهلب يوسُف الواليةه لنلسه. مع قول النبي صلى للا عليه وسلم لعبد  -1
ُمرة: ال تهسأِل اامارةه، فإن نه إْن أععيتهها عن مسألة  ُوِكْلته إليها، وإْن  الر،من بن سه
أععيتهها عن غيِر مسألة  أِعْنته عليها )صحيح مسلم(! لكارة آفاتها، ولصعوبة الخروج 

 .في كل عصر ومصرمنها، كما هو مشاهد 

وا أنلسكم( سورة النجم  -2 ه ومده،ها. وللا يقول: )فم تزك   .32وكيف زك ى نلسه

*** 

 :(1) أقوال الملسرين
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لم أنه ال يقوم أ،د مقامه في نشر العدل ورفع الظلم وتحقيق ااصم  وإ،قاض  - عه
 .األصليةالحق وإبعال الباطل وإيصال اللقراء إلى ،قوقهم وكلاية ،وائجهم 

لم أن غير  ال يصلح لها،  - هذ  ا ية أصل لوجوب عرض المرء نلسه للوالية، إذا عه
 .السيما إذا لم يكن متهم ا بإياار مصلحته الخاصة على المصلحة العامة

*** 

 :(2) أقوال الملسرين

 .يجوز لإلنسان أن ُياني على نلسه إذا ُجهل أمُر  -

 .التعاول والتلا ر والتوصل لما ال يحل  لهيجوز ذلن إذا لم يقصد  -

 :تلسير آ ر مقتر 

يوسف لم يعلب الوالية، فالمِلن هو الذي طلبه أوال ، وما طلبه يوسف كان بعد  -
طلب الملن، وكان من باب ا تيار الوالية التي يصلح لها، وليس من باب طلب 

 .الوالية المنهي عنه

كية نلسه، بل هذا من باب التعهد وااللتزام يوسف بقوله )،ليظ عليم( ال يريد تز  -
بعد أن تقرر  الوالية له. ولو فرضنا جدال  أنه زك ى نلسه فهذا من باب تحصيل 
ه، والملُن يهعلم أن يوسف أكار من هذا  ا  قبل تزكيته نلسه الحاصل، ألن المِلن قد زك 

 .بكاير، من ،يث قوته وسمعته وأمانته



560 

 .هذا وللا أعلم

*** 

 م12/4/2012الخميس 

 

 (56 يوسف) يشاء ،يث منها يتبوأ ۞

 وال نهشاءُ  مهن ِبر،مِتنا ُنصيبُ  يهشاءُ  ،يثُ  منها يهتبو أ األرضِ  في ِلُيوُسفه  مهكن ا وكذلنه )
. أجره  ُنضيعُ   .56 يوسف (يتقونه  وكاُنوا آمُنوا للذينه   ير   ا  رةِ  وألجرُ  الُمحِسنينه

 النكتة:

 به! تو،ي مما أقل تبوأ قد يوسف أن ا ية ظاهر

 األرض:

  مصر. أرض

 يشاء: ،يث منها يتبوأ

 نشاء. ،يث :قراءة في

  .نهشاءُ  مهن ِبر،متنا ُنصيبُ  قوله: قارنْ 

 المحسنين:
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 منها. آيا   مس في المحسنين من بأنه السورة في يوسف ذكر ورد

***  

 الملسرين: أقوال

 البغوي:

 الحصون  وبنى التدبير، بأ،سن الععام جمع في دب ر ملكه في يوسف اطمأن لم ا»
  لت ،تى بالمعروف وأنلق الُمجدبة، للسنين الععام فيها وجمع الكايرة، والبيو 
 بماله. الناس يعهد لم بهول   الُمجدبة السنون  ود لت الُمخصبة، السنون 

 
 ر،النها نصف وا،دة مرة يوم كل و،اشيته الملن طعام في دب ر قد كان أنه وروي 
 الليل، نصف في الملن هو الجوع أ ذ  من أول كان القحي سنة د لت فلما

 الجوع! الجوع يوسف، يا فنادع:

 القحي. أوانُ  هذا يوسف: فقال 

و  شيء كل هلن الجدب سني من األولى السنة فلي   الُمخصبة، السنين في أعد 
 الععام. يوسف من يبتاعون  مصر أهل فجعل

 قبضه. إال درهم وال دينار بمصر يبق لم ،تى ،بالنقود سنة أول فباعهم -

 شيء. منها الناس أيدي في يبق لم ،تى والجواهر، بالحلي الاانية السنة وباعهم -
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 .أجمع عليها ا،توع  ،تى والدواب، بالمواشي الاالاة السنة وباعهم -

 أهمهة . وال عبد   أ،د   يدِ  في يبق لم ،تى وااماء، بالعبيد الرابعة السنة في وباعهم -

 عليها. ا،توع  ،تى والدور، والعقار بالضياع الخامسة السنة وباعهم -

 استرق هم. ،تى بأوالدهم السادسة السنة وباعهم -

 إال ،ر ة وال ،ر   بمصر يبقه  ولم استرق هم، ،تى برقابهم السابعة السنة وباعهم -
ا صار  له! عبد 

ِلك ا كاليوم يوم ا رأينا ما الناس: فقال   هذا. ِمن أعظمه  وال جل  أ مه

لني. فيما ربي صنع رأيته  كيف للملن: يوسف قال ثم   ذلن. في ترع  فما  و 
 تبع. لن ونحن رأين، الرأي الملن: له فقال

 عليهم وردد ُ  آ رهم، عن مصر أهل أعتقتُ  أني وُأشهدذ للا ُأشهد فإني قال:
 .أممكهم

 وبيدذ أتجوع :له فقيل األيام، تلن في طعام من يشبع ال كان يوسف أن وروي  
 األرض.  زائنُ 

 الملن طبا ي السمم عليه يوسف وأمر ،الجائع أنسى أن شبعت إن أ اف فقال: 
 ينسى فم الجوع طعم الملن يذوض  أن بذلن وأراد النهار، نصف غداء  يجعلوا أن

 النهار. نصف غذاءهم الملوذ جعل ثم فمن الجائعين،
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 يمكن ال يوسف فجعل الععام، يمتارون  أوب كل من مصر الناس وقصد قال:
ا  الناس. بين تقسيع ا بعير ،ملِ  ِمن أكار ِمن - عظيم ا كان وإن - منهم أ،د 

 سائر في الناس أصاب ما الشام وبمد كنعان أرض وأصاب عليه، الناس وتزا،م
 بنيه فأرسل بالناس، نزل ما بيعقوب ونزل والشدة، القحي من البمد
 «.ألم هِ  يوسف أ ا بنيامين وأمسن رة،للمي مصر إلى

 الرازي:

 األرض  زائن على يجعله أن الملن من التمس لم ا السمم عليه يوسف أن اعلمْ »
 مكن ا وكذلنه ) :قال سبحانه للا بل فعلُت، قد قال: أنه الملن عن للا يحنِ  لم

 قال وتقدير : محذوف، الكمم في الملسرون: قال فههنا .(األرضِ  في ليوسفه 
 ما أجابه قد الملن أن على يدل   ألرضا في له للا تمكين أن إال فعلُت، قد الملن:
 سأل.

 له الملن إجابة أن وهو منه، أ،سن هو ما ههنا أن إال ،سن، قالو  ما وأقول: 
نه تعالى أنه إال فليس الحقيقي: المؤثر وأما الظاهر، عالم في سبب  في مك 

، ومن القبول من متمكن ا كان الملن ذلن ألن وذلن األرض،  إلى قدرته فنسبة الرد 
 القبول، ،صول امتنع التساوي  هذا يبقى دام وما التساوي، على الرد وإلى القبول
 يكون  ال الترجح وذلن الملن، ذلن  اطر في الرد   على القبول يترجح وأن بد فم
 ال القبول ،صل المرجح، ذلن تعالى للا  لق فإذا تعالى، للا يخلقه بمرج ح إال

 ذلن قلب في تعالى للا  لق من إال ليس األرض في ليوسف فالتمكن محالة.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3095&idto=3095&bk_no=132&ID=1261#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3095&idto=3095&bk_no=132&ID=1261#docu
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 األثر، ،صول يجب ،صولهما عند اللتين الجازمة والداعية القدرة بمجموع الملن
 االهي، التمكين ذكر على واقتصر الملن، إجابة ذكر تعالى للا ترذ السبب فلهذا
   هو. إال ليس الحقيقي المؤثر ألن

 ووضع بسيله، وقل د  أصبعه، في علهوج الملن  اتم وأ رج تو جه، الملن أن روي 
 السرير أما السمم: عليه يوسف فقال والياقو ، بالدر   مكلم   ذهب من سرير ا له

 لباس وال لباسي من فليس التاج وأما أمرذ، به فأدب ر الخاتم وأما ملكن، به فأشد
 مة،المعلو  المرأة  زوج قعلير الملن وعزل القوم، له ودان السرير على وجلس آبائي!
 مما  ير ا هذا أليس قال: عليها د ل فلم ا امرأته، الملنُ  وزوجه ذلن، عدب وما 
 وميشا. إفرايم ولدين له فولدْ   عذراء، فوجدها طلبِت.

 من وكاير الملن، يد  على وأسلم والنساء، الرجال وأ،ب ه بمصر، العدل وأقام
 السنة في دنانيروال بالدراهم الععام القحي سني في مصر أهل من وباع الناس.
 ثم والعقار، بالضياع ثم بالدواب، ثم الاانية، السنة في والجواهر بالحلي ثم األولى،
 المهلن، هذا من شأن ا أعظم مهلك ا رأينا ما وللا فقالوا: سنين، استرق هم ،تى برقابهم
ا الخلق كل صار ،تى  أهل أعتقتُ  أني للا أشهد إني قال: ذلن سمع فلما له، عبيد 
 الععام يعلب ممن أل،د يبيع ال وكان أممكهم! عليهم وردد ُ  آ رهم، عن رمص
 روا   هكذا الباقين، على الععام يضيق لئم البعير، ،مل ِمن أكار

 )...(. أعلم وللا ،الكشاف صا،ب

 ال بحيث الملن في صار أنه على يدل   (يشاءُ  ،يثُ  منها يتبوأ) قوله: أن واعلمْ  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3095&idto=3095&bk_no=132&ID=1261#docu
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  «.وأراد شاء ما بكل مستقم   صار بل منازع، ينازعه وال أ،د، يدافعه

*** 

 ،يان: أبو

 فكان رأع، ما كل في عليه يعترض وال ،يوسف رأي عن يصدر الملن كان قيل:»
 بصالح، ليس من جهة من القضاء يتولون  ااسمم قضاة زال وما التابع، ،كم في
 عدلوا. إذا ذلن على ماابون  فهم الشرع، أ،كام لبعلت ذلن ولوال

 أرض في ليوسف مكن ا الملن نلس في التمكين ذلن مال أي: (كذلنو)
 أراد، مكان كل ومنزال   مباءة منها يتخذ أي: (يشاءُ  ،يثُ  منها يتبوأ)  مصر

 و تمه بتاجه، تو جه الملن أن روي  لعانه.س تحت ود لت جميعها، على فاستولى
 على فجلس والياقو ، بالدر   مكلم   ذهب من سرير ا له ووضع بسيله، وردا   بخاتمه،
 بعد، ما  ثم ، قعلي وعزل أمر ، إليه الملن وفوض الملوذ، له ودانت السرير،
 هافوجد طلبِت. مما  ير ا هذا أليس قال: عليها د ل فلما امرأته، الملن فزوجه
 ومنشا. أفراثيم، ولدين: له فولدْ   يعأ، ال كان العزيز ألن عذراء،

 الناس، من وكاير المهلن يد  على وأسلم والنساء، الرجال وأ،ب ه بمصر، العدل وأقام
 األولى السنة في والدراهم بالدنانير الععام القحي سني في مصر أهل من وباع
 بالضياع ثم بالدواب، ثم اهر،والجو  بالحلي ثم منها، شيء معهم يبق لم ،تى

 وال أجل   ملك ا كاليوم رأينا ما وللا فقالوا: جميعا استرق هم ثم برقابهم، ثم والعقار،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=12&ayano=56#docu
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لني، فيما بي للا صنع رأيته  كيف للملن: فقال منه! أعظم  الرأي قال: ترع. فما  و 
 وردد ُ  آ رهم، عن مصر أهل أعتقتُ  أني وُأشهدذ للا ُأشهد فإني قال: رأين!
 أممكهم! عليهم

 الناس، بين تقسيع ا بعير ،مل ِمن أكار الممتارين من أ،د من يبيع ال وكان
 بنيه يعقوب فأرسل مصر، أصاب ما نحو الشام وبمد كنعان أرض وأصاب
 «.بنيامين وا،تبس ليمتاروا،

***  

 الشوكاني:

 في ليوسف مكن ا العجيب التمكين ذلن ومال أي: ( ليوسف مكن ا وكذلنه )«
 ونهيه، أمر  ونلوذ قدرته كمال عن عبارة وهو مكان ا، له جعلنا أي  األرض:

 ونهيه. أمر  على يعملون  الناس وصار ،رأيه عن يصدر الملن صار ،تى

 كمال عن عبارة وهو مباءة، ويتخذ  أراد ،يث منها ينزل أي: يشاء ،يث منها يتبوأ
 كما مصر عانسل إلى أمرها التي األرض في يتصرف وكأنه تقدم، كما قدرته

 «.منزله في الرجل يتصرف

 يتقون: وكانوا آمنوا

 يقل: لم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=12&ayano=56#docu
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 واتقوا. آمنوا -

 ويتقون. يؤمنون  كانوا -

***  

 :عاشور ابن قال

 المضارع، بصيغة التقوع  جانب وفي الماضي، بصيغة اايمان جانب في التعبير»
 متجددة فهي التقوع  وأما وا،دة، دفعة ،اصل فهو الجازم، القلب عقد اايمان ألن

 «.واألزمان األعمال وا تمف والنهي األمر أسباب بتجدد

 أقول:

 .أعلم وللا التلنن، من أرا   أنا عاشور، ابن رأي أرع  ال أنا

*** 

     م21/3/2014 الجمعة

 

 (57 يوسف) يتقون  وكانوا آمُنوا للذين  ير   ۞

  

 .57 يوسف (يت قونه  وكاُنوا آمُنوا للذينه   ير   ا  رةِ  وألجرُ )
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 يقل: لم

 واتقهوا. آمُنوا      -

. ُيؤمُنونه  كانوا      -  ويهتقونه

  

 من السابق الزمان في كان أنه على وجل عز للا من تنصيص )هذا :الرازي  قال
 المتقين(.

  

 التقوع  جانب وفي الماضي، بصيغة اايمان جانب في )التعبير :عاشور ابن وقال
 وأما وا،دة، دفعة ،اصل فهو الجازم، القلب عقد اايمان ألن المضارع، بصيغة
 واألزمان(. األعمال وا تمف والنهي األمر أسباب بتجدد متجددة فهي التقوع 

  

 تعليق:

 في فرض  ال أنه إلى أميل وأنا اللعلين، بين اللرض  عن سكتوا ا  رون  الملسرون 
 أعلم. وللا وا،د، و،كمهما التعبير، في التلنن إال اللعلين بين الزمان

  

 أ رع: آيا 

ْينا)      -  .53 النمل (يت قونه  وكاُنوا آمُنوا الذينه  وأنجه

***  

 م10/12/2012 ااثنين
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 (58 )يوسف منكرون  له وهم فعرفهم ۞
فهُهمْ  عليهِ  فده ُلوا ُيوُسفه  إ وةُ  وجاءه )  .58 يوسف (ُمنِكُرونه  لهُ  وُهمْ  فعره
  
 يقل: لم

 يعرفو . ولم فعرفهم

 الحال. وا تمف المدة لعول يعرفو  لم

  
 أنكر :

 جهله. يعرفه، لم

 .83 النحل (ُينِكرونهها ثم للاِ  ِنعمةه  يهعرفونه ) جحد . أنكر :
 عابه. عليه: أنكر

  
 يقل: لم

 له. منكرون  وهم

  
 الرازي: قال

 فلوجو : عرفو  ما أنهم أما»

  
ابه أمر السمم عليه أنه :األول  إال معهم يتكلم كان وما البعد، من يوقلوهم بأن ،ج 

 وشدة الُملن مهابة سيما ال يعرفو ، لم أنهم جرم ال كذلن األمر كان ومتى بالواسعة.
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 يحصل عند  الذي التام التأمل من يمنع مما ذلن وكل الخوف، كارة يوجبان الحاجة
 العرفان.

  
 اللحية، وفور بعد رأو  إنهم ثم صغير ا، كان الجب في ألقو  ين، أنهم هو :والااني
ا والقوم )...(، والهيئة الزي  وتغي ر  المدة لعول السمم عليه يوسف واقعة نُسوا أيض 
.)...( 

  
 ذلن  لق ما تعالى فلعل ه تعالى، للا بخلق والتذكير العرفان ،صول أن :والاالث
 ال وهم هذا بأمرهم لتنبئن هم) بقوله: عنه أ بر  لما اتحقيق   قلوبهم في والتذكير العرفان
  ».السمم عليه يوسف معجزا  من ذلن وكان ،15 ا ية (يهشُعرونه 
***  
    م6/6/2014 الجمعة

 

هازهم جهزهم ولم ا ۞  (59 )يوسف بجه

هازِهمْ  جه زهُهمْ  ولم ا)   .59 يوسف (أبيكم ِمن لكم بأخ   ائتوني قاله  بجه

 جهازهم:

 الجهاز
 وكسرها. الجيم بلتح
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 «.بجيدة ليست لغة   الكسر» :األزهري  قال

 بالكسر. بِجهازهم، :قراءة وفي

*** 

 القرطبي:

 للسلر. بجهازهم لهم تكللت أي: تجهيز ا، القوم جه ز  يقال:»

 الزوج. إلى ااهداء عند إليه يحتاج ما العروس وجهاز

 الجيم. بكسر الِجهاز الكوفيين بعم وجوز

 عند . من امتارو  الذي الععام ا ية هذ  في والجهاز

 إن ليوسف: فقالوا عشرة، وهم بعير ا، عشر أ،د يوسف إ وة مع وكان السدي: قال 
ا لنا  له وذكروا إيا . أبيه ِلُحب   فقالوا: تخل ف. مه لِ  فسألهم: معنا، وبعير  عنا، تخل ف أ  
 هذا أ اكم أرع  أن أرد ُ  لهم: فقال فهلن، البرية إلى فخرج منه، أكبر أخ له كان أنه

 تركوا أنهم ويروع  صدقكم. وأعلمه  إيا ، أبيكم محب ة وجه ألعلم ذكرُتم، الذي
 «.بنيامين بأ يه يأتوا ،تى رهينة، شمعون  عند 

***  

 عاشور: ابن

  «.المسافر إليه يحتاج ما وكسرها الجيم بلتح»

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
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***  

  م8/6/2014 األ،د

 

 (59 يوسف) أبيكم من لكم بأخ ائتوني ۞

 .59 يوسف (أبيكم ِمن لكم بأخ   ائُتوني قاله  ِبجهازِهمْ  جه زهُهمْ  فلم ا) 

 أبيكم: ِمن لكم بأخ   

 أبيكم جهة من قرابته المقصود:

 أمكم. جهة من ال

 شقيق. غير أخ

 المقصود: وليس

 أبيكم. عند من

 النكتة:

 القول هذا ألن عند ، من ،أبيكم ِمن لكم بأخ   ائتوني لهم: يوسف يقول أن يمكن ال
 يوسف. عن الخلاء ويرفع نظرهم، يللت

 و،ذف. ا تصار هناذ إذن
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ثهم أنه يبدو ا لهم أن منهم وفهم ،د   أبيهم. من لهم أ  

 ااسرائيليا ! باب في تد ل ولعلها طويلة، وهي الملسرين، أقوال وسأذكر

*** 

 الملسرين: أقوال

 الرازي:

 ،ال عن يوسف لسؤال سبب ا الكمم ذلن يصير ،تى سابق كمم من بد ال أنه اعلم»
 وجوه ا: فيه وذكروا أ يهم،

  
 ،مل يععيه أن الكل مع السمم عليه يوسف عادة إن أ،سنها: وهو األول الوجه
 أ،مال، عشرة فأععاهم عشرة، كانوا إليه ذهبوا الذين يوسف وإ وة )...(، بعير
ا أبا لنا إن فقالوا: ا كبير ا شيخ   وشدة سن ه ألجل أباهم أن وذكروا معه، بقي آ ر وأ  
ا لهما بد   وال أبيه،  دمة في بقي أ اهم وأن يحضر، لم ،زنه  من شيء من أيض 

ا لهما فجه ز الععام،  ذلن ذكروا فلما الععام، من آ رين بعيرين أيض 
 عجيب؛ شيء وهذا لكم، ،ب ه من أزيد له أبيكم ،ب   أن على يدل فهذا يوسف: قال
 لكم، محب ته من أكار األخ لذلن أبيكم محب ة كانت إذا وأدبكم وعقلكم جمالكم مع ألنكم
 را ،أ ،تى به فجيئوني واألدب؛ اللضل وفي العقل، في أعجوبة ذلن أن على هذا دل  
 مناسب. محتمل السبب فهذا
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 قالوا: أنتم. من لهم: قال الععام، وأععاهم السمم عليه د لوا لما أنهم :الااني والوجه
 عيون ا. جئتم لعلكم فقال: نمتار، فجئنا الجهد؛ أصابنا الشام، أهل من رعاة قوم نحن
يق شيخ وا،د أب بنو إ وة، نحن للا! معاذ فقالوا:  كم قال: وب.يعق اسمه نبي   صد 
 ذلن عن به يتسلى األب مع وا،د وبقي وا،د، منا فهلن عشر، اثني كنا قالوا: أنتم.
 بأخ وائتوني رهينة، عندي بعضكم فدُعوا قال: جئناذ. وقد عشرة ونحن هلن، الذي
 شمعون، القرعة فأصابت بينهم، أقرعوا هذا فعند أبيكم. رسالة إلي ليبلغ أبيكم من لكم

 عند . فخل لو  يوسف في ارأي   أ،سنهم وكان

  
ا تركتمو  فلم يوسف: قال أباهم ذكروا لما لعل هم :الاالث والوجه ا. و،يد   ما قالوا: فريد 
ا، تركنا   وا،د. عند  بقي بل و،يد 

ه ولم لنلسه. استخلصه لمه  لهم: فقال  جسد . في نقص ألجل المعنى. بهذا  ص 
 هذا فعند األوالد. لسائر تهمحب   من أكار يحب ه أنه ألجل بل ال، فقالوا:
ه إنه ثم المجازفة، عن بعيد ،كيم عالم رجل أباكم أن ذكرتم لما يوسف: قال   ص 
ا يكون  أن وجب المحبة؛ بمزيد  أراكم أني مع الكمال، وصلا  اللضل، في عليكم زائد 

 به. فائتوني األخ، ذلن رؤية إلى نلسي فاشتاقت ،كماء، علماء فضمء

  «.أعلم وللا محتمل والاالث واألول الملسرون، كر ذ الااني: والسبب 

***  
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 القرطبي:

 إن ليوسف: فقالوا عشرة، وهم بعير ا، عشر أ،د يوسف إ وة مع وكان السدي: قال»
ا لنا  له وذكروا إيا . أبيه لحب   فقالوا: تخلف. لمه  فسألهم: معنا، وبعير  عنا، تخلف أ  
 هذا أ اكم أرع  أن أرد  لهم: فقال فهلن. البري ة إلى فخرج منه، أكبر أخ له كان أنه

 تركوا أنهم ويروع  صدقكم. وأعلم إيا ، أبيكم محب ة وجه ألعلم ذكرتم، الذي
  بنيامين. بأ يه يأتوا ،تى رهينة، شمعون  عند 

 مخالف   وزيكم للغتنا، مخاللة   لغتكم لهم: قل للترجمان: يوسف قال عباس: ابن وقال
 فهو وا،د، أب بنو نحن بل بجواسيس، نحن ما وللا! فقالوا: جواسيس! فلعل كم لزي نا،
يق. شيخ تكم. فكم قال: صد   فهلن البري ة إلى لنا أخ فذهب عشر، اثني كنا قالوا: عد 
 يعرفنا ال قالوا: صدقكم. يعلم فمن قال: أبينا. عند قالوا: ر.ا   فأين قال: فيها.
 إلينا. نلسن تسكن شيء فبأي   أنسابنا، عر فناذ وقد أ،د، هاهنا
 «.بذلن أرضى فأنا صادقين، كنتم إن أبيكم ِمن لكم بأخ   ائتوني يوسف: فقال

***  

 كاير: ابن

 بمدي. أقدمكم ما عليهم: كالمنِكر لهم فقال يخاطبهم، شرع أنه : وغير  السد ي ذكر»
 أين فمن قال: للا. معاذ قالوا: ُعيون. فلعل كم قال: للميرة. قدمنا إنا العزيز! أيها قالوا:
 نعم، قالوا: غيركم. أوالد وله قال: للا. نبي   يعقوب وأبونا كنعان، بمد من قالوا: أنتم.
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 شقيقه وبقي أبيه، إلى أ،ب نا وكان البري ة، في هلن أصغرنا، فذهب عشر، اثني كنا
  «.وإكرامهم بإنزالهم فأمر عنه. به ليتسل ى أبو  فا،تبسه

***  

 ،يان: أبو

 روي  أبيهم، عند قعد أخ لهم أنهم منهم استوضح كان وقد تقدير : ،ذف، الكمم في»
 أظنكم ترجمانه: لهم قال بأن فبا،اهم أمرهم، بجميع ُيخبرو  أن أراد عرفهم لما أنه

، يق، رجل أبناء نحن فقالوا: بأنلسهم التعريف إلى فا،تاجوا جواسيسه  اثني وكنا صد 
 وُسقنا للميرة، نحن وجئنا أبينا، عند أصغرنا وبقي البري ة، في وا،د منا ذهب عشر،
 تخل ف ولمه  يوسف: لهم فقال بعير ا. عشره  أ،ده  ولهم عشرة وكانوا منا، الباقي بعير

 وأرع  قولكم، ،قيقة أعلم ،تى األخ بهذا فأتوني قال: فيه، أبينا لمحب ة قالوا: أ،دكم.
 بأللاظ القصص هذا الزمخشري  وأورد صادقين. كنتم إن منكم أكار أبوكم أ،ب ه لمه 

ر  وأن بُعيون. لستم إنكم لكم يشهد فمن قال: آ ر  وفي المعنى، في هذ  تقارب ُأ ه
 كمبعض فدُعوا قال: لنا. يشهد أ،د فيها يعرفنا ال ببمد إنا قالوا: ،ق. تقولون  الذي
قكم، ،تى أبيكم من رسالة ،مل وهو أبيكم، من بأ يكم وائتوني رهينة، عندي  أصد 
 وكان عند ، فخل لو  يوسف، في رأي ا أ،سنهم وكان شمعون، القرعة فأصاب فاقترعوا

ا يرتهن لم وقيل: وضيافتهم. إنزالهم أ،سن قد   «.أ،د 

***  
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 عاشور: ابن

ا لهم أن   عن منهم ،ديث وقوع يقتضي لكم بأخ   ائتوني قوله»  يحضر لم أبيهم من أ  
 بهم، عارف يكلمهم أنه يشعرهم بهذا لهم السمم عليه يوسف إنباء لكان وإال معهم،
 بأن لذلن ا،تال السمم عليه يوسف أن التوراة  وفي لهم. ذلن يكشف أن يريد ال وهو

 بمكانهم فعر فو  ذلن، من تبرءوا أنهم أو للعدو، جواسيس يكونوا أن اتهمهم أنه أوهمهم
 ينةره أ،دهم يأ ذ أنه أظهر له ذلن ذكروا فلما عائلتهم. وعدد وبأبيهم قومهم من
 أ برو ، فيما قولهم ليصدقوا األصغر بأ يهم ويأتوا يرجعوا أن إلى عند 
  عندي. لكم كيله  فم به تأتوني لم فإن قال: ولذلن

 
 االقتصار ملهوم من وهذا أبيكم، جهة من أ وته أي (لكم أخ  ) من ،ال (أبيكم ِمن)و

  «.بشقيق ليس أي أمكم، ِمن وليس أبيكم ِمن أي: غير ، إرادة عدم على الدال  

***  

    م13/6/2014 الجمعة

 

 (61 يوسف) للاعلون  وإنا ۞

ُنراودُ  قاُلوا)  .61 يوسف (لهلاِعلونه  وإن ا أبا ُ  عنهُ  سه

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=12&ayano=59#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=12&ayano=59#docu
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 أبا : عنه سنراود 

 عنه. أبو  يتخلى لكي سنحتال

 أراد. من: اللعل أصل لعل

 أعلم. وللا إرادته، على إرادتنا نغل ب أن وسنحاول نريد ، ونحن يريد ، أبو 

 أعلم. وللا عنه، للتخلي أصلها: ربما :عنه

 للاعلون: وإنا

 توكيد.      -

 )الشوكاني(. لقادرون  وإنا      -

***  

 الملسرين: أقوال

 العبري:

 «.ولهنجتهدن   منه أ ينا عن أبينا مراودة من نلعله إنا لن قلنا ما (للاعلون  وإنا»)

***  

 البغوي:

  «.به أمرتنا ما فاعلون »
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*** 

 القرطبي:

نراودُ  قاُلوا) تعالى: قوله»   معنا. يرسله أن ونسأله منه، سنعلبه أي: (،أبا ُ  عنهُ  سه
 «.ذلن في ومحتالون  به، المجيء لضامنون  أي: (:للاعلون  وإنا) 

*** 

  كاير: ابن

ا نبقي وال ممكن، بكل إلين مجيئه على سنحرص»  «.قلنا  فيما صدقنا لتعلم مجهود 

*** 

 ،يان: أبو

 

 معنا يأتي يتركه أن إلى رفق في ونستميله سنخادعه أي: (أبا  عنه سنراود) قالوا:»
 إلين.

 «.نتوانى وال فيه نلر ط ال محالة، ال ذلن فاعلو بأنهم الوعد ذلن أكدوا ثم

***  

 الشوكاني:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1866&idto=1866&bk_no=48&ID=1293#docu
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 وقيل عليه. نقدر بما ذلن في ونجتهد منه، سنعلبه أي (أبا  عنه سنراود قالوا)« 
 منه. ينتزعو  ،تى عليه واال،تيال ألبيهم منهم المخادعة هنا: المراودة معنى

رين غير المراودة هذ  (للاعلون  وإنا)  فيها. مقص 

  «.نتعاظمه وال به نتعانى ال ذلن، على لقادرون  وإنا معنا : وقيل

***  

 عاشور: ابن

 أمرهم ما فعل فهو به، الموعود بتحقيق الوعد على ععف (:للاعلون  وإنا) وجملة:»
  «.التأكيد و،رف االسمية بالجملة ذلن وأكدوا به،

*** 

  م18/6/2014 األربعاء

 

    (62 )يوسف ر،الهم في بضاعتهم اجعلوا ۞

 بضاعتهم:

 نقودهم.

ا وكانت  )سلعية(. بضاعية نقود 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=12&ayano=61#docu
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 (64 )يوسف ،افظ ا  ير   فاهللُ  ۞
  
 أر،مُ  وهو ،افظ ا  ير   فاهللُ  قبلُ  ِمن أ يهِ  على أِمنُتكم كما إال عليهِ  آمُنُكمْ  هلْ  قاله )

 .64 يوسف (الرا،مينه 
  

 عليه:

 بنيامين. على أي

  
 أ يه:

 يوسف. أي

  
 قبل.! من يوسف أ يه على أمنتكم كما إال بنيامين على آمنكم هل أي:

 (.حاِفُظونه له  لهُ  وإن ا نهكتلْ  أ انا معنا فأرِسلْ ) بنيامين: بخصوص قالوا السابقة ا ية في

ا معنا أرسْلهُ ) يوسف: بخصوص قالوا 12 ا ية وفي  وإن ا ويلعْب  يرتعْ  غد 
 ومن منهم ،لظ ا  ير أي: قراءة، في كما (،لظ ا  ير  ) و (،افظون ) (.لهحاِفُظونه  لهُ 
 أ،د. كل

  
    ،افظ ا:  ير فاهلل

له  آمنهُهمْ  تقدير : ،ذف قبلها  .،افظ ا  ير   فاهللُ  ،لظهم، على ال للا، ،لظ على وتهوك 
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 :الرازي  نقل
 أتوكل فا ن كان، ما فكان السمم، عليه يوسف ،لظ في بكم وثقت معنا : قيل:»

 . «بنيامين ،لظ في للا على
 :الشوكاني وقال
  ير فاهلل وقال: إليهم، ودفعه للا، على يعقوبُ  فتوكله  والتقدير: إضمار ا، هنا لعل  »

  «.،لظ ا
  

 ،افظ ا:

 منصوب. تمييز

 ،افظ ا.  يركم أي:

 ،افظ ا. لكم  ير أو:

 الحافظين.  ير أو:

  
 يقل: لم

.  ير  ،افظ 

 .قراءة فيها
 مجرور. إليه مضاف ،افظ:

  
 قراءة: في

 أعم . ذكرنا كما ،لظ ا،  ير

 ،لظ ا.  يركم أي:
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 ،لظ ا. منكم  ير أو:

ا ،لظ ا:  منصوب. تمييز أيض 

  
 أ رع: آيا 

 منصوب. تمييز :مكان ا .77 يوسف (مهكان ا شر   أنتم)

***  
         م26/6/2014 الخميس

 

           (65 يوسف) يسير كيل ذلن ۞
ْ   بضاعُتنا هذ ِ  نهبغي ما أبانا يا قاُلوا)   كيله  ونهزدادُ  أ انا ونهحلهظُ  أهلهنا ونهميرُ  إلينا ُرد 

  .65 يوسف (يهسير   كيل   ذلنه  بعير  
 نبغي: ما
 نريد ال أو: )الكرم(، هذا من أكار نريد ال أو: النتزيد، نكذب، ال نافية. :ما -

 إليه. رجعنا إذا كافية إلينا رد   التي فالبضاعة أ رع، بضاعة

  )الكرم(. هذا من أكار نريد ماذا استلهامية: :ما -

 بضاعتنا:
 نقودنا.
ا وكانت  )سلعية(. بضاعية نقود 

 .63 ا ية (ِر،اِلهم في بضاعتههم اجعلوا للتياِنهِ  وقاله )
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 أهلنا: نهمير
 الععام. الميرة:
 بميرة. أتا  مار :
 بها فنستعين تقديرها: محذوفة جملة على مععوفة جملة (أهلنا ونمير) :،يان أبو يرع 

 أهلنا. ونمير
 أقول:
 أهلنا. بها ونمير التقدير: يكون  أن يمكن

  
 يسير: كيل ذلن
 :ذلن

 البغوي:
 «.وأهلنا يكلينا ال قليل ،ملنا  ما»

***  
 الرازي:

  وجو : فيه»
 على و،رصه لسخائه المحسن، الرجل هذا على يسير كيل ذلن مقاتل: قال األول:
  الزجاج. ا تيار وهو البذل،
ة؛ قصير أي ،يسير كيل ذلن والااني: ته، تعول أن ماله سبيل ليس المد   بسبب مد 
  والتأ ير. الحبس
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 فابعث قليل؛ يسير شيء أ ينا دون  إلينا يدفع الذي ذلن المراد: يكون  أن والاالث:
 «.بالكارة القلة نتل نتبدل ،تى معنا أ انا
 أقول:
 بالقلة. الكارة نتبدل ،تى الرازي: يقول أن الصواب لعل
 المتروذ. تلحق الباء
*** 
  ،يان: أبو
 «.فيه يضايقنا وال الملن إليه يحببنا قليل، بمعنى يسير»

 أقول:
 الملن. إليه يجيبنا صوابه:  عأ الملن: إليه يحببنا
*** 
 م25/7/2014 الجمعة

 

 (67 يوسف) عنكم أغني وما ۞

 ِمنه  عنكم أُغني وما ُمتلرقة   أبواب   ِمن وادُ لوا وا،د   باب   ِمن تهدُ لوا ال بهني   يا وقاله ) 
لتُ  عليهِ  هللِ  إال الحكمُ  إنِ  شيء   ِمن للاِ  . فْليتوك لِ  وعليهِ  تهوك   ِمن د ُلوا ولم ا الُمؤمنونه

 يعقوبه  نلسِ  في ،اجة   إال شيء   ِمن للاِ  ِمنه  عنهم ُيغني كانه  ما أبوُهمْ  أمرهُهمْ  ،يثُ 
اها   .68-67 يوسف (يهعلُمونه  ال الن اسِ  أكاره  ولكن   عل منا ُ  ِلمها علم لهُذو وإن هُ  قضه

 النكتة:
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 المسألة لكن (.عنكم أُغني وما) ظاهري ا: يعارضه قد (وا،د   باب   من تد لوا ال) قوله:
 البشرية. شيئةوالم االهية المشيئة إلى ترجع قد هنا

 باب   ِمن تد لوا ال) قوله: أن يليد قد (قضاها يعقوبه  نلسِ  في ،اجة   إال) قوله: لكن
 العملية! النا،ية من منه فائدة ال (وا،د  

  جديد! ظاهري  تناقم فيه يكون  قد (عل منا ُ  ِلما علم لهُذو وإن هُ ) قال: ولما

 األمر:  مصة

 األسباب، هذ  تأثير من نلسه الوقت في رأيتب وأن األسباب، يتخذ أن المؤمن على
 بخمفها! األمر ويقع األسباب كل تتخذ فقد للا؛ يريد  ما إال يقع فم

لوا( )وال تتوكلوا وال األسباب اتخذوا لوا بل النتائل، وقوع في عليها تعو   للا. على توك 

  

: باب   ِمن تد لوا ال  وا،د 

 طر.المخا تقسيم أجل من سابقة: ورقة في قلت

 والشوكاني ،يان وأبو والبغوي  )العبري  بالعهين ااصابة  شية الملسرون: وقال
 وغير (.

 :الرازي  قال
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 من المتقدمين إطباض )...( عليهم العهين من  اف أنه الملسرين جمهور قول هو»
 أطبق الذي أن ثبت هذا ثبت وإذا )...(. ذلن ا ية هذ  من المراد أن على الملسرين

 يمكن ال ،ق كمم العهين بإصابة ا ية هذ  تلسير في الملسرين من المتقدمون  عليه
 فوجب عليه أطبقوا والملسرون  العقل، بحسب فيه امتناع ال أنه بين ا قد القول هذا رد  .

  «.إليه المصير

  

 :القرطبي قال

ا بهم فيبعش وقوتهم عددهم الملن يرع  لئم وقيل:»  ،ذر ا. أو ،سد 

 «.هاهنا للعهين معنى ال وقال: ،النحاس وا تار  أ رين:المت بعم قال

 الشوكاني(. )وانظر

 أقول:

 ال النحاس: قول وكذلن ملهوم. غير يكون  قد وقوتهم، عددهم الملن يرع  لئم قولهم:
 بل بالمخاطر، القول مع يتناقم ال بالعهين القول أن أرع  فأنا هاهنا، للعهين معنى
 أعلم. وللا منسجمان، قوالن هما

  

    :عاشور ابن وقال
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 عن الغرباء أزياء وأزياؤهم و،ر اسها، المدينة أهل أبصار عددهم يسترعي أن  شية»
 رصدوا أو سجنوهم فربما سرقة ، أو تجسس   من  يلة، منهم يوجسوا أن المدينة، أهل

 عليه يوسف إلى وصولهم سرعة دون  و،ائم   لهم، ضر ا ذلن فيكون  إليهم، األعين
 ،وائجكم قضاء على استعينوا الحكمة: في قيل وقد ،اجتهم. قضاء ودون  السمم،
 «.بالكتمان

 أقول:

 أرا . وال عاشور، ابن قول نقلتُ 

  

 شيء: ِمن للاِ  ِمنه  عنكم أُغني وما

 أدفع. ما أغني: ما

له  المخاطر( )بتوزيع األسباب اتخذ أنه تليد قد له  للا على وتوك  كُّ  شيئ ا يتخذ لم مهن توه
 األسباب! ِمنه 

ر من ينلع ال الحذهر» :البغوي  قال  «.القده

ر مع الحذهر ينلع ال أي:» :القرطبي وقال  «.القده

 :عاشور ابن وقال
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م»  ُيِردِ  ومهن) تعالى: قوله عند (شيء   ِمن للاِ  ِمنه  عنكم أُغني وما) تركيب: وجه تقد 
  .41 )المائدة( العقود سورة في (شيئ ا للاِ  ِمنه  لهُ  تهمِلنه  فلن فتنتههُ  للاُ 

 المعتادة باألسباب األ ذ مع ولعله للا توفيق على االعتماد تعليمهم بهذا وأراد
 نستعيع ال ألنا الحالين، رعاية في األلعاف ومقد ر األسباب واضع مع تأدب ا الظاهرة،

 إال ذلن يكون  وال بعمماتها، نتعرفها أن فعلينا األعمال، في للا مراد على نعلع أن
  «.لها بالسعي

 أقول:

 به. أمره  ألنه للا، مع تأدُّب باألسباب األ ذ

 به. أمره  ألنه للا، مع تأدُّب للا على والتوكل

 ألن مسل م، غير فهو ... للا مراد على نعلع أن نستعيع ال بأننا عاشور ابن قول أما
ر لما عمما  كانت ولو عمما ، ليست األسباب    مفها. للا قد 

 هلل: إال الُحكمُ  إنِ 

 والقدر. القضاء :الُحكم

 غيُر . يقع بل األسباب، له اتخذتم ما يقع ال فقد

 أعلم. وللا للمناسبة، وأنسب وأ صر الملسرون  قاله مما أوضح وهذا

  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=12&ayano=67#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=12&ayano=67#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=12&ayano=67#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=12&ayano=67#docu
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 :العبري  قال

 يشاء، بما  لقه في يحكم فإنه األشياء، من سوا   ما دون  هلل إال والُحكم القضاء ما»
  «.قضاؤ  ُيردُّ  وال فيهم، ويقضي ُ،كمه، فيهم فينُلذ

***  

 :البغوي  وقال

  «.للا إلى أموره  يعقوبه  تلويُم  هذا»

***  

 :القرطبي وقال

 «.والقضاء األمرُ »

 *** 

 :،يان أبو وقال

 «.توكلتُ  و،د  فعليه يريد، ما وُينِلذ و،د  يحكم الذي هو أي:»

***  

 :الشوكاني وقال
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 وال لغير ، ال (هللِ  إال الحكمُ  إنِ ) فقال: سبحانه، للا إال ،كيم ال بأنه يعقوبُ  صر  »
 «.ذلن في مشارذ فيه يشاركه

***  

 :عاشور ابن وقال

 للا، أراد  ما إال يتم ال أنه الحصر ومعنى والتقدير. التصرف بمعنى هنا الُحكم:»
 األمر، نلس في للا مراد ينازع أن للعبد وليس ، (أمر ِ  بالغُ  للاه  إن  ) تعالى: قال كما
 هذين جمع وقد بذلن. أمر للا ألن أسبابها، من األمور يتعلب أن واجبه ولكن

   «.(شيء   ِمن ِمنهاهللِ  عنكم أُغني وما متلرقة   اب  أبو  ِمن وادُ لوا) قوله: المعنيين

 شيء: ِمن للاِ  ِمنه  عنهم ُيغني كان ما

 القرطبي: قال

  «.بهم مكرو    إيقاع أراد إنْ »

 :،يان أبو وقال

  «.مجتمعين أو متلر قين ألصابتهم عهين تصيبههم أن قضى لو ألنه»

 :األنباري  ابنو  الزجاج وقال

ُقهم لكان االجتماع مع تهلكهم العهين أن للا علم في سبق لو»  تلر 
                           «.كاجتماعهم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=12&ayano=67#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=12&ayano=67#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=12&ayano=67#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=12&ayano=67#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=12&ayano=67#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=12&ayano=67#docu
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    قضاها: يعقوبه  نلسِ  في ،اجة   إال

  إيماني ا! أفضل لكان (وا،د   باب   ِمن تدُ لوا ال) يقل: لم لو يعقوب أن هذا يليد قد

 :كاير ابن قال

  «.العهين إصابةِ  دفعُ »

 عل منا : ِلما علم لهُذو وإن ه

 وأنه سيما ال العلم، عين هو (وا،د   باب   ِمن تدُ لوا ال) يعقوب: قاله ما أن تليد قد
  للا! من مستمد  

: ال الناسِ  أكاره  ولكن    يهعلمونه

 دينه. أمر من يعقوب يعلمه ما

 أقول:

 والتوكل. األسباب اتخاذ بين العمقة يعلمون  ال المعنى: يكون  وقد

 اانسان. ومشيئة االهية المشيئة تعمل فكي يعلمون  ال

 وُمسي ر ا. ُمخي ر ا اانسان يكون  كيف يعلمون  ال

ر. والقضاء التوكل مسألة يعلمون  ال  والقده

 شائكة. دقيقة مسألة أنها ريب وال
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  أعلم. وللا بدقة، ِدينه يلهم لم يلهمها لم من

 الزمخشري: ينتقد الشوكاني

 من بعضهم من يقع ما الشريعة هذ  نصوص به وردْ   لما هؤالء إنكار من أعجبُ »
 العبارا  في والتنعع العقلي االستبعاد لمجرد المخالف بالدليل يعمل من على اازراء

 الشرع دليل دفع على يقف ال المواطن من كاير في فإنه تلسير ، في  كالزمخشري 
 وجه على العبارة، في الوقا،ة ذلن إلى يضم ،تى العقل على يدعيه الذي باالستبعاد

رين يوقع  «!الزائلة والمذاهب الباطلة األقوال في المقص 

*** 

 :الرازي  قال

ا ومأمور العالم، هذا في المعتبرة األسباب يراعي بأن مأمور اانسان أن اعلم»  أيض 
 من ُينجي ال الحذر وأن تعالى، للا قد ر  ما إال إليه يصل ال بأنه ويجزم يعتقد بأن

ر،  ويسعى الضار ة، واألغذية المهلكة، األشياء عن يحذر بأن مأمور اانسان فإن القده
 يكون  أن ينبغي ذلن مع إنه ثم اامكان. بقدر المضار   ودفع المنافع، تحصيل في

 فقول للا، أراد  ما إال الوجود في يحصل وال للا، قد ر  ما إال إليه يصل ال بأنه جازم ا
 إشارة (متلرقة   أبواب   ِمن وادُ لوا وا،د   باب   ِمن تدُ لوا ال) السمم: عليه يعقوب
 ِمن للاِ  ِمنه  عنكم أُغني وما ) :وقوله العالم هذا في المعتبرة األسباب رعاية إلى

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3100&idto=3100&bk_no=132&ID=1266#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3100&idto=3100&bk_no=132&ID=1266#docu
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 كل عن والبراءة المحم التو،يد وإلى األسباب، إلى االلتلا  عدم إلى إشارة (شيء  
  )...(. تعالى للا سوع  شيء

ر، الجبر مسألة سر   عن بحث هو بل المقام، بهذا مختص غير السؤال هذا  بل والقده
 البليغ، السعي ذلن وبعد والقدرة. الجهد بأقصى يسعى أن عليه يجب العبد أن الحق
 تعالى للا بقضاء يكون  أن بد   ال الوجود في يد ل ما كل أن يعلم فإنه الجهيد، والجد  

 إال الحكمُ  إنِ  ) فقال: المعنى، هذا أك د تعالى إنه ثم و،كمته، ُ،كمه وسابق ومشيئته،
  (. هللِ 

 من التوكل كتاب في المعنى هذا تقرير في أطنب للا ر،مه الغزالي ،امد أبو والشيخ
  «.الكتاب ذلن فليعالع فيه االستقصاء أراد فمن الدينَّ، علوم َّإ،ياء كتاب

*** 

     م26/7/2014 السبت

 

 ( 67 يوسف) وا،د باب من تد لوا ال ۞
 مبدأ توزيع المخاطر

وقال يا بهنيب ال تدُ لوا من براب  وا،رد  وادُ لروا مرن أبرواب  متلرقرة  ومرا أُغنري عرنكم ِمرن )
لون ... وإن ه لهذو علم  ِل المتوك  لُت وعليه فليتوك  للِا ِمن شيء إِن الحكُم إال هلِل عليه توك 

 . 68 – 67( سرورة يوسف ِلما عل منا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3100&idto=3100&bk_no=132&ID=1266#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3100&idto=3100&bk_no=132&ID=1266#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3100&idto=3100&bk_no=132&ID=1266#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3100&idto=3100&bk_no=132&ID=1266#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3100&idto=3100&bk_no=132&ID=1266#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14847
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أي: قرررال يعقررروب لبنيررره: ال ترررد لوا مصرررره مرررن طريرررق وا،رررد. فقرررد  ررراف علررريهم العرررين 

 (. 13/13)العبري 
: َّاعلْم أن اانسان مأمور بأن يراعي األسباب المعتبررة فري هرذا 18/172 الرازي وقال 

ا )بالمقابل( بأن يعتقد بأنه ال يصل إليه إال ما قد ر  للا تعالى له،  العالم، ومأمور أيض 
ر. فررإن اانسرران مررأمور بررأن يهحررذر مررن األشررياء المهلكررة  وأن الحررذهر ال ينجرري مررن القررده

 ى في تحصيل المنافع ودفع المضار بقدر اامكانَّ. واألغذية الضار ة، وأن يسع
 

( يليرد أن الحررذر ال يردفع القردر، كمررا ومرا أُغنرري عرنكم ِمرن للا ِمررن شريءقولره تعرالى: )
ذكررر فرري الررنص المنقررول عررن تلسررير الرررازي. ولكررن هررذا ال يتنررافى مررع وجرروب األ ررذ 

 باألسباب، والتحوط والحذر، بدليل قول يعقوب عليه السمم. 
( فهررو مررن برراب التررأدب مررع للا، وألن ومررا أُغنرري عررنكم ِمررنه للِا ِمررن شرريءوأمررا قولرره: )

السنن قد ُتخرض، ولكنها هي األصل، وأما  رقها فهو نرادر. كمرا أن هرذا القرول يرد ل 
فرري برراب التوكررل علررى للا، علررى الرررغم مررن اتخرراذ األسررباب. فاتخرراذ األسررباب ال يغنرري 

 يغنرري عررن اتخرراذ األسررباب. قررال رسررول للا صررلى للا عررن التوكررل، كمررا أن التوكررل ال
عليه وسلم: َّاعقلها وتوكرلَّ. والتحروط مرن المخراطر يرد ل فري براب العقرل والرشرد. ال 

وإنرره لررذو علررم ِلمررا أدلب علررى ذلررن مررن قولرره تعررالى فرري الررنص القرآنرري المنقررول أعررم : )
 (.  علمنا 

 
 . : َّ اف أن ُيغتالوا4/254َّابن ُجزي وفي تلسير 
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: َّأي لرئم يسرتللت د روُلهم، مرن براب وا،رد، أنظراره مهرن 9/250 لقاسرميوفي تلسرير ا
 يقف عليه ِمن الجند )...(. وليس د ول اللرد كد ول الجمع في التنبيهَّ. 

: َّوإنمرا نهراهم أن يرد لوها مرن براب وا،رد،  شرية أن 13/20ابن عاشور وفي تلسير 
 . يسترعي عددهم أبصار أهل المدينة و،راسهاَّ

 
(، ولم يقل: َّأبواب متعددةَّ. قرال ابرن عاشرور: َّوجره العردول أبواب متلرقةلماذا قال: )

عررن َّالمتعررددةَّ إلررى: )المتلرقررة( اايمرراء إلررى علررة األمررر، وهرري إ لرراء كررونهم جماعررة 
 وا،دةَّ. 

 
المهم هنا أن المقصود هو عدم للت النظر، وسواء أكان ذلن  شرية العين، أو  شرية 

. وهررو مبرردأ اقتصررادي مبــدأ زوع ــع الم ــا رغيررر ذلررن، فررإن ا يررة تليررد االغتيررال، أو 
وإداري ومررالي معررروف فرري األدبيررا  الحدياررة، وهررو كقررولهم: ال تضررع البرريم كلرره فرري 

 سلة وا،دة. 
*** 

 جدة في:
 هر20/3/1424
 م  21/5/2003

 

 (70 يوسف) لسارقون  إنكم ۞
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هازِهمْ  جه زهُهمْ  فلم ا)  له  ِبجه عه  إنكم الِعيرُ  أي ُتها مؤذ ن   أذ نه  ثم   أ يهِ  ره،لِ  في السقايةه  جه
  .70 يوسف (لهسارقونه 

هازهم:  جه

 وأدوا . زاد من المسافر إليه يحتاج ما الجهاز:

 .59 ا ية في ذكر  مر  

  الجيم. بكسر بِجهازهم، :قراءة وفي

 السقاية:

 وا،د. شيء والُصواع السقاية

 يوسف. بالمهِلن: يريدون  (المهِلنِ  ُصواعه  نلِقدُ  قاُلوا) :71 ا ية في

 الصاع. هو والصواع:

 ذهب. أو فضة من كان قيل: قيمة، له

 الععام. به ويكيل يوسف به يشرب كان

 المشربة.

 العاس.

 العاسة.
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 :الرازي  قال

 مرصعة كانت وقيل: ذهب، من كانت وقيل: بالذهب، مموهة فضة من كانت قيل:»
 كذلن، تكون  ال فيها الدواب يسقى التي ا نية ألن بعيد، اأيض   وهذا بالجواهر،
  «.فم ذكرو  الذي الحد هذا إلى أما ،قيمة له شيئ ا ااناء ذلن كان يقال: أن واألولى

 ره،ل: 

 وعاء.

 السلر. في يكون  الذي الوعاء لعله

  

 مؤذ ن: أذ ن

 للصمة. المؤذ ن المقصود: ليس

 للسرقة. المؤذ ن المقصود:

 ااعمم. األذان:

. نادع مؤذ ن: أذ ن  ُمناد 

 المتكرر. النداء تليد الصيغة أذ ن:

ر ألنه المؤذ ن ومنه:  األذان. يكر 
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 :األنباري  ابن وقال

 أن ويجوز قال: اللعل. تكرير يوجب فعل ألنه إعمم، بعد إعمم ا أعلم معنا  أذ ن»
ا إعمم ا يكون  ( تجعل العرب أن قبيل من وا،د  له  من كاير في )أفعل( بمعنى )فع 

  «.المواضع

 الِعير:

 عليها. الععام يحملون  أي: عليها، يمتارون  كانوا التي الحيوانا  قافلة

اب. من عليها ومهن ،مولة من عليها وما الحيوانا  وتضم  رك 

 للظه. من له وا،د ال جمع :الِعير

 المركوبة. المر،ولة اابل الِعير: عبيدة: أبو قال

  

 لهسارقون:

 العير. أهل قصد:

 سالم. مذكر جمع العقمء: جمع الجمع كان ولهذا

 لهسارقون: إنكم 

 بالسرقة. إ وته يوسف يتهم أن يجوز هل



600 

، في ألقهو  ثم أبيه، من سرقو  -  الوصف. فاستحقوا ثمنه، وأ ُذوا باُعو  ثم الُجب 

ر اض، ،الُ  ،اُلكم -  ليس وهو علِمه، وال لمهِلنا رضا غير من لكم، صار شيئ ا ألن السُّ
 لكم.

 ر،له. في الصاع بدس   يعلم ال وأ و  منهم، أ ا  يأ ذ لكي ،يلة -

 سارقون. أنتم هل لسارقون. إنكم  بر: ال استلهام هو -

  

 ا ية. هذ  في مستند الحيل ألهل هل

 وهي يوسف و،يلة اللساد، منها ويراد الحرام، تحليل منها يراد ،يلهم ألن لهم، ليس
 أعلم. وللا الصم ، إلى الوصول بها يراد للا من بو،ي

***  

 الملسرين: أقوال

 :القرطبي قال

 «.السمم عليه يوسف إلى الكذب ُيعزع  أال التأويم  هذ  من الغرض»

***  

 :الرازي  قال
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 فكيف بأمر  كان فإن بأمر . كان ما أم يوسف بأمر النداء ذلن كان هل قيل: فإن»
 وإن وبهتان ا. كذب ا السرقة إلى وينسبهم أقوام ا يتهم أن للا عند من الحق بالرسول يليق
 تلن عن براءتهم أظهر وهم   أنكر ، فهم   بأمر  ذلن كان ما أنه وهو الااني كان

 التهمة.

 وجوه ا: عنه الجواب في ذكروا العلماء قلنا: 

 أ،بسن أن أريد إني له: الق يوسف أنه أل يه أظهر لم ا السمم عليه أنه :األول 
 في يقال بأن فرضي لن، فاألمر بها رضيته  فإن ،الحيلة بهذ  إال إليه سبيل وال ههنا،
 ذنب ا. كونه عن فخرج الكمم هذا بسبب قلبه يتألم لم التقدير هذا وعلى ذلن، ،قه

  
 هذا أظهروا ما أنهم إال ،أبيه من يوسفه  لسارقون  إنكم المراد أن :والااني
 كذلن. إال تكون  ال والمعاريم ،مالكم

  
 هذا وعلى ،االستلهام سبيل على النداء ذلن ذكر ربما المؤذن ذلن أن :والاالث
 كذب ا. يكون  أن عن يخرج التقدير

  
وا أنهم القرآن في ليس :الرابع  واألقرب  السمم. عليه يوسف أمر عن النداء بذلن ناده
 وجدوها، وما السقاية طلبوا لما ألنهم أنلسهم، من ذلن فعلوا أنهم الحال ظاهر إلى
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 إن ثم أ ذوها، الذين هم أنهم ظنونهم على غلب هم، إال أ،د   هناذ كان وما
  «.(تهلِقدونه  ماذا عليهم وأقبُلوا قاُلوا) يوسف إ وة

*** 

    م29/1/2014 األربعاء

 

 (72 يوسف) الُجعالة ۞

 من لم يلهم الُجعالة لم يلهم نظرية األجر في ااسمم

 :ا ية

 .72( يوسف بعيرقالوا نلِقد ُصواع المِلن وِلمن جاء به ِ،مُل )

 :الصواع

  .المكيال، من الصاع، ألن  به يعلم مقدار الكيل: كم صاع ا يبلغ هذا المقدار

هذا شرع من قبلنا، وال يخالف شرعنا، فمن أتى بالصواع فله األجر المحدد )،مُل 
 !بعير(، ومن لم يأِ  به فم شيء له، مهما بذل من عمل

ر في الُجعالة  :الغره

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3102&idto=3102&bk_no=132&ID=1268#docu
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والمدة في الجعالة كمهما مجهول، فقد يعمل كاير ا أو قليم ! لمدة طويلة أو العمل 
ر في الُجعالة كبير، جاز للحاجة إليها  !قصيرة! ومن ثم فالغره

 :فالُجعالة فيها

ر في الحصول  -  .غره

ر في مقدار العمل  -  .وغره

ر في مقدار الُجعل  -  .وغره

ة  - ر في مقدار المد   .وغره

ر كاير، اغُتلر فيها هذا الغرر الكاير بأنواعه المختللة وكل غرر من  هذ  األنواع غره
ر الواقع فيها، وللا أعلم   .لعدم إمكان االستغناء عنها، ولعدم إمكان اال،تراز من الغره

 :  منلعة العمل في الُجعالة

يتجزأ ال تتجزأ بالنسبة للجاعل: إما أن يعار على الصواع أو ال يعار! وكذلن ال 
 !ِعوُضه: إما أن يدفع الُجعل كامم  أو ال يدفع شيئ ا! فالُجعالة أشبه شيء بالجائزة

 :ال تجوز الُجعالة إذا كان العمل واجب ا

 .ماال: رد  إلي  سيارتي المسروقة ولن كذا

ها سارُقها  !فرد 
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 .رد  المسروض واجب، ال أجر عليه وال ُجعل

 :مسألة للتلكير

  لْت دار ، هل يستحق الُجعل.لو رد  شخص داب ة د 

 :الُجعالة وااجارة

 .تتلقان في أن  كم  منهما صورة من صور األجر على العمل البشري 

  :وتلترقان

بأن  ااجارة ُتعلق على إجارة األشخاص وإجارة األموال، أما الُجعالة فم ُتعلق   -
  .إال على عمل األشخاص

 !منلعُتها وال ِعوُضها، بخمف ااجارةوبأن  الُجعالة ال تتجزأ   -

وبأن  الُجعالة تصح مع عامل غير معي ن )مهن رد  إلي جملي الشارد(، بخمف   -
 .ااجارة

وبأن  ااجارة عقد الزم، والُجعالة عقد غير الزم، لكل من الجاعل والعامل فسُخه   -
 .متى شاء

 :الجمع بين ااجارة والُجعالة
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بمبلغ معلوم، وإذا زاد  إنتاجيتن على كذا و،دة فلن عن صورته: لن راتب شهري 
  .كل و،دة إضافية منها درهم

 :الُجعالة واألجر على القععة

أجر العمل قد يكون على الزمن )يوم، أسبوع، شهر(، وقد يكون على القععة. هل 
األجر على القععة هو من باب الُجعالة. ال أعتقد، ألن  الُجعالة عقد غير الزم، 

 .جارة الزم، وألن  الجعالة ال يتجزأ فيها العمل وال الِعوض، وفي ااجارة يتجزأواا

 :صور غير جائزة من الُجعالة

 !ماال: اعمْل لي شهر ا، فإذا عملته أقل  فليس لن شيء

هذ  الصورة غير جائزة ألن العمل يتجزأ، ويستليد منه الجاعل، ولو كان أقل  من 
أقل  من شهر فليس لن شيء( شرط غير جائز. )اعمْل لي شهر! فقوله: )إذا عملته 
 .شهر ا(: جائز وهو إجارة

 :صور تصلح ُجعالة وال تصلح إجارة

 .: البحث عن سيارة مسروقةماال

 .ألن  الجاعل ال منلعة له إال بتمام العمل: رد  السيارة

 .ليست له منلعة مهما عمل العامل إذا لم يرد  السيارة
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 :إجارة وال تصلح ُجعالةصور تصلح 

  :ماال

 . ْي لي هذا الاوب ولن كذا  -

 .التقْي زيتوني ولن كذا  -

 .ا،صْد زرعي ولن كذا  -

 .مهن ،مل متاعي إلى موضع كذا فله كذا  -

 :صور تصلح إجارة أو ُجعالة

 .ا،لر لي بئر ا

 .إذا اشترط فيه ظهور الماء فهو ُجعالة

ا من   .األذرع فهي إجارةوإذا اشترط مقدار ا محدد 

 :صور مختلف فيها

  هل يصح التعاقد مع العبيب على الُبرء )الشلاء(.

 .ال شن أن أجر العبيب في هذ  الحالة يكون أعلى في مقابل المخاطرة

 .نلقة الدواء يتحملها المريم
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 .النلقة غير األجر

 :تصح الُجعالة لوا،د  بعينه أو لغيِر معي ن

 .وجد ه لي سيارتي المسروقة فلن ألف دينارماال األول: إْن 

 .ماال الااني: مهن وجد لي سيارتي المسروقة فله ألف دينار

 :صور من الُجعالة

 .من أعاد إلي  جملي الشارد فله كذا  -

 .إذا بعته السلعة بامن كذا فلن كذا  -

 .دنانير فهو لن 10ِبْع هذ  السلعة فما زاد على   -

 100من المبلغ )أو في كل  100ع كذا سعر كذا، ولن في كل اشتِر لي ثياب ا نو   -
 .دنانير 3ثوب( 

إذا أوصلتني إلى ،ق ي وكسبته الدعوع فلن كذا )المحامي هنا كالعبيب ال   -
 .يتحمل النلقا (

 .من فاز بالمسابقة فله كذا  -

 .ارم هذا السهم فإْن أصبته فلن كذا  -

 .أكار من  عئن فلن كذاارم عشرة أسهم فإْن كان صوابن   -
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 .ارم عشرة أسهم فإن كان صوابن أكار من  عئن فلن بكل سهم زائد كذا  -

 .ارم عشرة أسهم فإن كان صوابن أكار من  عئن فلن بكل سهم أصبته كذا  -

 :صور تجمع بين الُجعالة واألجر

 .درهمماال: إذا بعته هذا الاوب بدينار فلن درهم، وإذا لم تبْعه فلن نصف 

لو قال: )إذا بعته هذا الاوب فلن درهم، وإْن لم تبْعه فلن درهم( كان هذا إجارة جائزة 
ة  !بشرط تحديد مد 

 :صور تجمع بين الُجعالة والشركة

لت  منه فلن ثلاه يني على فمن، وما ،ص   !ماال: ،صْل لي ده

 !وجه الجعالة هنا أنه قد ال يستعيع تحصيل شيء، ومن ثم ليس له شيء

 .جه الشركة قوله: لن ثلاهوو 

تحصيل الدين إذا كان مظنون ا فالُجعالة جائزة، وإذا كان مستحيم  لم تجْز! ولهذا قال 
 .بعم العلماء في تعريف الُجعالة: عقد على منلعة ُيظن  ،صوُلها

 :أهمية الُجعالة

ر، الُجعالة مهم ة في ذاتها، ومهم ة في فهم ااجارة، والمسابقا ، والجوائز، وال غره
 .والتأمين
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م عليه النص  القرآني أعم   !وقد أ  رُ  هذا المبحث لكي أقد 

 .هذا وللا أعلم بشرعه في الُجعالة

*** 

 2016،زيران  2الخميس 

 

 (73 )يوسف تاهلل ۞
  

 .95 ،تى 73 ا ية من يوسف، سورة في مرا  أربع ورد 
 .تاهلل قالوا يوسف: إ وة لسان على وكلها

 .73 ا ية (األرضِ  في ِلُنلِسده  جئنا ما علمُتم لقد تاهللِ  قالوا)
ا تكونه  ،تى ُيوُسفه  تذكرُ  تلتأُ  تاهللِ  قالوا)  .85  ا ية (الهالكينه  ِمنه  تكونه  أو ،رهض 
 .91 ا ية (لهخاطئينه  كن ا وإنْ  علينا للاُ  آثرذه  لقد تاهللِ  قالوا)
 .95 ا ية (القديم ضمِلنه  لهلي إننه  تاهللِ  قالوا)
  

 تاهلل:
 وللا.
 واو. أصلها التاء -

 الواو. من بدال   وليست أصل التاء -
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 زائدة. التاء -

***  

 الملسرين: أقوال
 العبري:

 من وهي َّالتوراةَّ في ذلن فعل كما َّتاءَّ قلبت َّواوَّ هي إنما (،تاهلل) في التاء هذ »
 في الواو قلبت َّالو امةَّ، من وهي ، "وَّالتخم َّورثتَّ، من وهي وَّالتراثَّ، َّوريتَّ،

 تاء. كله ذلن
 هي إنما ألنها (،تاهلل) في كذلن وليست األسماء، من كلها الحروف هذ  في وَّالواوَّ

 قولهم: في األيمان في العرب ألسن على جرع  ما لكارة تاء جعلت وإنما القسم، واو
ت ، َّوللاَّ  فقال: للا اسم في ذلن قال ومن تاء. قلبت بأن الكلمة هذ  في فخص 

 مما شيء مع وال للا، أسماء من شيء مع وال ، تالر،يمَّ وَّ" َّتالر،من يقل لم َّ.تاهللَّ
  «.و،د  َّتاهللَّ في إال ذلن يقال وال به، يقسم
***  

 البغوي:
 أسماء سائر دون  اليمين في بالتاء فيها الواو أبدلت بأن الكلمة هذ   صت وللا:»
 «.تعالى للا

***  
 ،يان: أبو
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 التوراة، وفي تراث، في أبدلت كما واو، من بدل (تاهلل) في التاء ععية: ابن قال»
 وغير تعالى. للا أسماء بين من المكتوبة في إال القسم في التاء تد ل وال والتخمة.

 انتهى. تالر،يم، وال تالر،من، تقول: ال ذلن
 و اللهم ين،النحوي أكار قول فهو واو، من بدل (تاهلل) في والتاء قوله: أما

 قررنا  ما على الصحيح وهو واو، من بدال   وليست بنلسها، أصل أنها فزعم السهيلي،
 النحو. في
 ورع  ِمن وورا : األصل: أن زعموا إذ البصريين مذهب فعلى التوراة  وفي قوله: وأما
 الزند.
 النحو. في مذكور وذلن زائدة، التاء أن زعم من النحويين ومن
 وعلى الرب، على د ولها العرب عن ،كي فقد آ ر  إلى تد ل وال قوله: وأما

  «.وتحياتن وتالر،من، الكعبة، ترب قالوا: ،ياتن، وعلى الر،من،
*** 

 الشوكاني:
 وال بنلسها، أصل وقيل الباء، من وقيل الجمهور، عند القسم واو من بدل التاء»

 على نادرا د لت دوق سبحانه، أسمائه سائر دون  الشريف االسم هذا على إال تد ل
 «.ااعراب علم في مستوفى هذا على والكمم الر،من، وعلى الرب،
*** 
       م28/6/2014 السبت

 

 (75 يوسف) جزاؤ  فهو رهْ،له في ُوجد مهن جزاؤ  ۞
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 ااعراب: وجو 
 أفضلها: لعل عديدة
 :جزاؤ 
 الصواع(. )سرقة اللعل هذا جزاء أي: مبتدأ،

  
 :رهْ،ِله في ُوِجده  مهن

 ر،له. في ُوجد مهن )استرقاض( أ ذ أي:  بر، الجملة
  

 :جزاؤ  فهو
 توكيد.

 (.،يان ألبي المحيي البحر)
  

 :مقتر  وجه
 :جزاؤ 
 مبتدأ.

  
 :ر،له في ُوجد مهن
 ثان. مبتدأ

  
 :جزاؤ  فهو
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 الااني. المبتدأ  بر
  

 :جزاؤ  فهو ر،ِله في ُوجد مهن
 األول. المبتدأ  بر
  

 :مم،ظة
 ااعراب. باب من طر،ها أعيد وهنا التلسير، باب من ا ية طر  سبق
***  
  م14/1/2013 ااثنين

 

 (76 يوسف) الملن دين ۞

 درهجا    نهرفعُ  للاُ  يهشاءه  أن إال المهِلنِ  ِدينِ  في أ ا ُ  ِليأُ ذه  كانه  ما ِلُيوُسفه  ِكدنا كذلنه ) 
ليم   ِعْلم ذي ُكل   وفوضه  نهشاءُ  مهن   .76 يوسف (عه

 ليوسف: كدنا

 الحيلة. الكيد:

 عباس. ابن عن روي  كما عليه، تؤ ذ ،تى يوسف، ،يلة ليست فالحيلة

، بها ههم   ،ينه  عارا ، ثمثه  يوسفُ  عار عباس: ابن عن روي   وقوُلهُ  فُسِجنه
 الُمستدرهذ(. في )الحاكم !لهسارقونه  إنكم لهم: وقوُلهُ  )...(، ربنه  عنده  اذُكرني للرجِل:
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 رأيه. هذا أم عباس، ابن عن صحيحة الرواية هل

 أعلم. وللا للا، من بو،ي هنا يتصرف كان يوسف

 منهم، اثنين باستاناء ألنهم، منه، أكار هو ما يستحقون  (:لسارقون  إنكم) لهم: قوله
  قتله! أرادوا قهتلة،

 نشاء: مهن درجا    نرفع

  نشاء. مهن درجا ِ  نرفع :قراءة في

 المِلن: يند

 مصر. مِلن المِلن:

 والقضاء. الُحكم أو القانون، أو الشرع هنا: به المقصود الملن: دين

 بالسرقة، استرق ه أنه األمر وظاهر عند . ويبقيه ليأ ذ  سارق ا أ ا  جعل يوسف
 معاونو  سأل بأن ذلن. إلى وصل كيف المِلن. ِدين غير وهو ِدينه، عليه وطب ق
 ،جزاؤ  فهو ر،له في ُوجد مهن ِدينهم: ،سب فأجابوا سارق ا. كان نإ جزاؤ  ما إ وته:

 السجن. وربما االسترقاض، جزاؤ  أي

 والتغريم. الضرب هو كان المهِلن دين قيل:

 األسوأ. إلى ال األفضل، إلى ،يلة ألنها مشروعة ولكنها يوسف، من ،يلة هذ 

 أ رع. مسألة فهذ  ويلتشهم، بالسرقة، ويتهمهم سارق ا، أ ا  يجعل أن أما
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له ) عه  .70 يوسف (لهسارقونه  إنكم الِعيرُ  أي ُتها ُمؤذ ن   أذ نه  ثم أ يهِ  ره،لِ  في السقايةه  جه

  

 :العبري  قال

 (:لسارقون  إنكم العير أيتها) :قوله إن قيل:»

 يوسف. عن  بر   ال به، أذن مؤذن عن للا من  بر   هو إنما -

 يوسف. بصنيع يعلم وال ع،الصوا  فقد إذ بذلن، أذ ن المؤذن يكون  أن وجائز -

 بالنداء األمر واستجاز يوسف، أمر عن بذلن المؤذن أذ ن كان يكون  أن وجائز -
 المؤذ ن فأمر األ،وال، بعم في سرقة سرقوا كانوا قد أنهم بهم لعلمه بذلن،
 الصواع. سرقهم ال السرض  ذلن يعني ويوسف بالسرض، بوصلهم يناديهم أن

 بإجابة للا فعاقبه يوسف، فعل من  عأ كان ذلن إن التأويل: أهل بعم قال وقد -
 «.بذلن مضى فيما الرواية ذكرنا وقد (،قبل من له أخ سرض  فقد يسرض  إن) إيا : القوم

  

 عليم: علم ذي كل وفوض 

 للا. هو هنا العليم

 القرآن. في الغالب وهو للا، به يوصف العليم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=12&ayano=76#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=12&ayano=76#docu
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 .34 والشعراء ،79 ويونس ،112 األعراف (عليم سا،ر  ) البشر به يوصف وقد
ار  ) ح   .37 الشعراء (عليم سه

 .53 الحجر (عليم بُغمم)

 للا. إلى العلم ينتهي أن إلى منه أعلم هو من فوقه علم ذي كل

 عاِلم. كل فوض  هو فالعليم

 )عاِلم(. لر مبالغة صيغة العليم:

م:  القرآن. في للا به ا تص عهم 

مة: مة. فمن يقال: أن يجوز هل المبالغة. في زيادة التاء عهمب  شائع. وهو عمب

  

 ينب درجا  العلم أن على نبهت (عليم) وكلمة (علم ذي كل) وكلمة (فوض ) كلمة
 آ ر. إلى عاِلم من درجته أو رتبته تختلف العاِلم أن ريب فم البشر،

***  

  م4/7/2014 الجمعة

 

 (77 يوسف) نلسه في يوسف فأسر ها ۞
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رهضه  فقد يهسِرضْ  إنْ  قاُلوا) ربها قبلُ  ِمن له أخ   سه  (لهم ُيْبِدها ولم نلِسهِ  في ُيوُسفُ  فأسه

 .77 يوسف
  

رض:  سه

 ُسر ض. :قراءة في

 بسارض. وليس السرقة إلى نسبو  أي

  
 يقل: لم

 له. أخ سرض  فقد سرض  إن

  
 يقل: لم

 أ و . سرض  فقد سرض  إن

ا وليس له، أخ إنه يقولوا: أن يريدون  كأنما :له أخ  لنا! أ  

 أعلم. وللا السرقة، في شاكلته على أخ السرقة، في له أخ يريدون: ولعلهم

  
 يقل: لم

 قبله. من

  
 قبل: من له أخ سرض  فقد يسرض  إن

 قبله! من أ يه نهل على سار فقد السرقة عليه ثبتت إن      -
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ا له ألن ذلن في غرابة فم السرقة عليه ثبتت إن      -  قبله. من سرض  أ  

 ،يان(. أبي تلسير قليل بعد )انظر

  
 فأسر ها:

 فأضمرها.

 نلسه. في ،دثت التي الحزازة أي:

  
 يبدها: ولم ... أسر ها

 توكيد.      -

 عاشور(. )ابن عقاب أو غضب من أثر ا لها يبد ولم الحزازة، أسر        -

 المجازاة. أسر   وقيل:

  
 له: أخ

 السمم. عليه يوسف المقصود:

 سرض. يوسف أن القرآن يذكر ولم

 ماذا. أم وعدوان ا ظلم ا اتهمو  فهل

 قوالن.

وها فيها: األقوال ا تللت فقد )المزعومة( بالسرقة قال ومن  ليست وهي سرقة عد 
 كذلن.

***  
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 الملسرين: أقوال

 العبري:

 الذي الصنم ذكر كما إسحق، منعقة بخصوص عمته مع يوسف قصة العبري  ذكر
 غير  من أشمل نص وهو القرطبي، نص في ذكر  وسيأتي وكسر ، جد  من سرقه

 وأ صر.

***  
  البغوي:

 للسائل. فناولها البيت من بيضة فأ ذ يوم ا، سائل جاء  يوسف إن مجاهد: قال»

 فأععاها يعقوب بيت في كانت التي العير من دجاجة أ ذ عيينة: بن سليان وقال
 سائم .

  «.لللقراء المائدة من الععام يخبن كان وهب: وقال
 إسحق. منعقة قصة بعد  وذكر الصنم، قصة ذلن قبل وذكر

***  
 الرازي:

 القول وا تار إسحق، ومنعقة والدجاجة، الصنم، قصة السرقة: في لأقوا ثمثة ذكر
 الرابع:

 تلن بعد يوسف على بالغضب مملوءة قلوبهم وكانت وبهتو ، عليه كذبوا أنهم»
 ال الحاسد قلب أن على تدل الواقعة وهذ  العويلة. المدة تلن انقضاء وبعد الوقائع،
  «.البتة الغل   عن يعهر
***  
 كاير: ابن
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 نص في ذكرها سيأتي إسحق. منعقة بخصوص عمته مع يوسف قصة ذكر
 القرطبي.

***  
 القرطبي:

 وغير  مجاهد عن فروي  يوسف، إلى نسبوا التي السرقة في ا تللوا»
 إليها صار  وكانت يعقوب، من أكبر كانت إسحاض بنت يوسف عمة أن

 بشرعنا، ،كمه نسخ مما وهذا بالسن، يتوارثون  كانوا ألنهم لسن ها، إسحاض منعقة
ا، ،ب ا وأ،بته ،ضنته يوسف عمة وكانت استعبد. سرض  من وكان  ترعرع فلما شديد 
، يوسف سل مي يعقوب: لها قال وشب  فولعت ساعة، عني يغيب أن أقدر فلست إلي 
 من  رج فلم ا إليه، أنظر أيام ا عندي دعه له: فقالت فراقه، من وأشلقت به،

 ثم ثيابه، تحت من يوسف على فحزمتها إسحاض، منعقة إلى عمد  يعقوب عندها
 قالت: ثم فالتمست أصابها. ومن أ ذها من فانظروا إسحاض، منعقة فقد ُ  لقد قالت:
 ما فيه أصنع سلم لي وللا إنه فقالت: يوسف. مع فوجد  فكشلوا، البيت أهل اكشلوا
 فهو ذلن فعل كان إن وذلن، أنت لها: فقال الخبر، فأ برته يعقوب أتاها ثم شئت.
 أخ سرض  فقد يسرض  إن) قولهم: في إ وته عي ر  فبذلن ماتت. ،تى فأمسكته لن، سلم
 به عملت كما أ يه ر،ل في السقاية وضع يوسفُ  تعل م هاهنا ومن (.قبل من له

  عم ته.
 وكسر  فسرقه أم ه، أبي لجد   كان صنم ا يسرض  أن أمرته إنما جبير: بن سعيد وقال
 بها. وعي رو  بالسرقة فرمو  للمنكر، تغيير ا منهما ذلن وكان العريق، على وألقا 

 هب.ذ صنم كان أنه الزجاج: كتاب وفي قتادة وقال
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 فعي رو  فخبأ  عرض  إلى فنظر طعام، على إ وته مع كان إنه العوفي: ععية وقال
 بذلن.

  عيسى. ابن ،كا  للمساكين، المائدة طعام من يسرض  كان إنه وقيل:
 «.الحسن قاله إليه، نسبو  فيما عليه كذبوا إنهم وقيل:

***  
 ،يان: أبو

 بل سرض، بأنه الجزم على يدل ال (قبل من له أخ سرض  فقد يسرض  إن) قولهم:»
 قبله، سرض  ممن يتأسى فهو سرقة منه وقعت كان إن أي: ،الشرط مخرج ذلن أ رجوا

 وأ يه بنيامين ،ق في السرقة أن على الشرط على والتعليق قبل، من له أخ سرض  فقد
 ُرمي فالذي ،ق ا بنيامين به رمي الذي هذا كان إن قالوا: كأنهم بها، مجزوم ا ليس
 أنه لهم ظهر بما يوسف ،ق في عندهم الظن قوي  لكنه ،ق، قبل من سفيو  به

 في السرقة ،ققوا وقيل: سرض. ابنن إن قالوا: ولذلن بنيامين، من جرع 
 بدع فغير سرض  قد كان إن قالوا: فكأنهم األمر، ظاهر بحسب وأ يه بنيامين جانب
 قولهم يكون  القول هذا فعلى سرض، كان قد يوسف أ ا  ألن )األم(، را،يل ابني من

 وبنيامين. يوسف على إنحاء

 واا بار الظاهر بحسب هو هذا وقولهم سرض، إنه يوسف عن قيل فقد التقدير وقيل:
 بالشقيقين. وتختص عنهم، المعر ة لتزول جرع  بأمر

 به، لهم علم ال الحاضرين ألن (قبل من له أخ سرض  فقد) قوله: في (أخ) وتنكير
 «.شقيقه نكا ألنه له: وقالوا

 والدجاجة. الععام، وعرض  والصنم، إسحق، منعقة قصة ،يان أبو ذكر ثم

***  
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 الشوكاني:

  قال: ثم والصنم، إسحق، منعقة ذكر
 ذهب. من صنما كان أنه الزجاج عن و،كي»

 ال. أم له أخ أسرض  أعلم، للا قال: أنه الزجاج عن الوا،دي و،كى
  إليه. نسبو  فيما عليه كذبوا قال: أنه الزجاج عن تلسير  في القرطبي و،كى
 كذباتهم. بأول الكذبة هذ  فما أولى، وهذا قلت:

  «.منهم األمور هذ  صدور عند أنبياء كانوا قد إنهم قال من قول يدفع ما قدمنا وقد
***  
 عاشور: ابن

 السرقة. بهذ  المتعلقة القصص يذكر لم ثم ومن يسرض، لم أنه كالشوكاني ا تار

***  
  م16/6/2014 ااثنين

 

 (80 )يوسف نجي ا  لصوا ۞
لهُصوا منهُ  استيأُسوا فلم ا)   .80 يوسف (نهِجي ا  ه
  

 استيأسوا:
 السمم. عليه يوسف إ وة المقصود:

  
 منه:
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 السمم. عليه يوسف من

  
  لصوا:

 الناس. عن انلردوا

  
 نهِجي ا:

 بينهم. فيما يتناجون 

ا. بعضهم يناجي  بعض 

 سر ا. يتحادثون 

 للملرد. ويصلح للجمع يصلح

 :القرطبي قال
 تعالى: كقوله الوا،د على ويقع ; ا ية هذ  في كما جمع، عن يؤدي وا،د هو»
بنا ُ )  «.52 مريم (نهِجي ا وقر 

بنا   السمم. عليه موسى أي :وقر 

***  
  م15/6/2014 األ،د

 

               (80 يوسف) يوسف في طتمفر   ما ۞
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 في فهر طُتم ما قبلُ  وِمنْ  للاِ  ِمنه  مهوثقا   عليكم أ ذه  قد أباكم أن   تهعلموا ألمْ  كبيُرهم قاله ) 
 (الحاكمينه   يرُ  وهو لي للاُ  يهحُكمه  أو أبي لي يأذنه  ،تى األرضه  أبر ه  فلن ُيوُسفه 
 .80 يوسف

  
 كبيرهم:

 السن. في      -

 الرأي. في      -

 يوسف. قتل بعدم عليهم أشار أن سبق الذي هو قيل:

  
 يوسف: في فرطتم ما

 نصب. محل في مصدرية (:ما) يوسف. في تلريعهكم هذا قبلِ  ِمن تعلموا أولم      -

 الكمم تم مبتدأ. رفع محل في (:ما) يوسف. في تلريُعكم هذا قبلِ  وِمن      -
 .للا ِمن موثقا   عند:

 رفع أو نصب محل في موصولة (:ما) يوسف. في فرطتمو  ما هذا قبل ومن      -
 تقدم. كما

 )زائدة(. صلة (:ما)  يوسف. في فرطتم هذا قبلِ  وِمن      -

  
 :،يان أبو قال
 «.زائدة (ما) كون  من به بدأنا ما األوجه هذ  وأ،سن»
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 عندي: التقدير

 به، فرطتم قد وها بأ يكم. تلر طوا أال للا من موثقا   عليكم أ ذ قد أباكم أن تعلموا ألم
 بيوسف! قبله من وفرطتم

***  
       م3/7/2014 الخميس

 

 (81 يوسف) ،افظين للغيب كنا وما ۞
رهضه  ابننه  إنب  أبانا يا فُقوُلوا أبيكم إلى ارِجُعوا) ِلْمنا بما إال شِهْدنا وما سه  للغهيبِ  ُكن ا وما عه

 .81 يوسف (،افظينه 
  

    النكتة:

 .للغيب قوله: في المم معنى ما      -

 هنا. الغيب معنى ما      -

 .،افظين معنى ما      -

 مع ا. معناهما ما      -

 اليوم: نقول

هُ  ،ِلظ  قلب. ظهر عن أي: غيب ا، دروسه

 الباب. هذا من ا ية هذ  هل
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 أرجح. أيهما تلسيران 

 عاِلمين. للغهيب كنا ما الغهيب. نعلم ال      -

 غيبهه. نحلظ وال االبن( )شهود ُشهوده  نهحلظ      -

  
 غير ذاته، في صحيح فهو ا ية، عن ومنلصل عام ألنه مقبول، غير :األول
 ا ية. في صحيح

 أرجحه. ما هو :الااني

  
 األثر(: )قهص   فقي يوسف سورة في ورد ما

 .64 يوسف (،افظ ا  ير   فاهللُ )
 .65 يوسف (أ انا ونهحلظُ )
 .63و 12 يوسف (لحاِفظونه  لهُ  وإن ا)

 العلم. به ُيقصد وال باألخ، يتعلق فالحلظ

  
 عن ا. غابه  إذا نحلظه وال شهدنا ، إذا نحلظه المعنى: أن أرجح

 غيبهه. ،افظينه  أو: لغيبه، ،افظين كنا وما :التقدير

 غيبه. نحلظ وال شهود  نحلظ

 غيبه. في نحلظه وال شهود  في نحلظه

 باالبن مرتبع ا الغهيب ويجعل بابها، على وُيبقيها )،افظين( على يحافظ التلسير هذا
ا،  الملسرين(. أقواله  )قارنْ  للغهيب العام بالمعنى مرتبع ا ال تحديد 
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يب ا غابه  اللغة: في يقال  وِغياب ا. غه

  
 مقبولة: غير تلاسير

 الليل. الغيب:      -

 عاِلمين. ،افظين:      -

 عاشور(. )ابن العلم بمعنى الحلظ      -

، كونه تحقق من ا،تراس»      - رهضه  ابنه نسبة في أبيهم مع التلع ف لقصد إما وهو سه
 السرقة وقوع في الشن   به  الجهم ما أ يهم أمانة من علموا ألنهم وإما السرقة، إلى
 أن يجب والتوقع! ليلالتح إلى التلسير من هروب هذا أقول: عاشور(. )ابن «منه
 أوال . التلسير يقع

 معنى ما ،يان(. )أبو ِ،لظنا في ذلن ليس تعالى للا إلى الغيب في العلم       -
 ،يان. أبا يا )ِ،لظنا(

 كاير(. وابن والقرطبي والرازي  )العبري  يسرض  ابنن أن نعلم كنا ما      -

  
 ا ية: بأللاظ الربي من مزيد إلى تحتاج ولكنها قريبة تلاسير

 )القرطبي(. أ ذنا  ما علمنا ولو يهسرض، أنه منن أ ذنا  وقت نعلم نكن لم      -

 )القرطبي(. ُنِعيق فيما أ انا نحلظ      -

رهضه       -  )القرطبي(. ِ،مير بلغة الليل هو والغهيب ِنيام، وهم ليم   سه



628 

 )القرطبي(. هوإياب وذهابه ونهار  ليله في يهصنع ما نعلم كنا ما      -

، يهْجرِ  لم منا بمرأع دام ما      -  )القرطبي(. ،االُته عن ا  ليْت  عن ا غاب فلم ا  لل 

 لنا علمه  وال إليها، وننظرُ  أ رجناها ونحن ره،له، من )السقاية( السرقةُ  ُأ ذ ِ       -
ر قو  فلعل هم بالغهيب،  )القرطبي(. يهسرْض! ولم سارق ا( )جعلو  سه

 )البغوي(. سبيل منه ،لظه إلى لنا مم ا أ انا نحلظ قلنا: إنما      -

ْت  فلعل ها ،افظين، للغيب كن ا ما      -  )البغوي(. ره،له في بالليل ُدس 

***  
  م23/1/2014 الخميس

 

 (84 يوسف) كظيم فهو ۞
  
لا يا وقاله  عنهم وتول ى) ْت  ُيوُسفه  على أسه ظيم فهو الُحزنِ  ِمنه  عينا ُ  وابيض   يوسف (كه

84. 
  

 عنهم:

 يوسف. إ وة عن

  
لا: يا  أسه
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 أسلي! يا

 أسلا ! يا األصل: لعل

 الندم. فا ، ما على الحزن  األسف:

  
 يوسف: على أسلا يا

 سائر على له محبته للرط بيوسف واكتلى وأ يه، يوسفه  على التقدير: يكون  ربما
 أوالد .

 به: وتبر موا عادوا الجديدة، القصة موضع هو الذي أ ا ، يذكر ولم يوسف، ذكر ولم ا
ا تكونه  ،تى ُيوُسفه  تذكرُ  تاهللِ  قاُلوا)  في أي ،85 ا ية (الهالكينه  ِمنه  تكونه  أو ،رهض 

 يوسف. عشق

سوا اذهُبوا بهني   يا) معه: أ ا  وذكر عاد لكنه  ِمن تيأُسوا وال وأ يه ُيوُسفه  ِمن فتحس 
و ِ   .87 ا ية (للاِ  ره
  

 كظيم:

 وعليم. عالم مال: مبالغة، صيغة يكون  وقد ،زنه. على ممسن كاظم: عنىبم      -

ا، ،زن ا ممتلن مكظوم: بمعنى      -  مكروب. مغموم، وكمد 

 ضجر. وال شكوع  وال بو ه  ال به. يُبح لم أ لا ، غيظهه: كظم

 .134 عمران آل (الغيظه  والكاظمينه )
 .48 القلم (مكظوم وهو نادع إذ)
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 يقل: لم

 كظيم ا. فصار

  
 المعنى: لعل

ت  كظيم. ألنه الحزن  من عينا  ابيض 

*** 

     م5/7/2014 السبت

 

نا ۞  (88 يوسف) الضر   وأهلهنا مس 
نا العزيزُ  أيُّها يا قاُلوا عليهِ  د ُلوا فلم ا) رُّ  وأهلهنا مهس   .88 يوسف (الضُّ
  

 عليه:

 السمم. عليه يوسف على

  
 العزيز:

 مصر. عزيز

 السمم. عليه يوسف المقصود:

 منصب. وهو

 العزيز. الرجل المقصود: وليس
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نا:  مس 

 أصابنا.

  
 الضر:

 الجوع.

 اللقر.

 الشدة.

  
 يقل: لم

نا      -  الضر. وأهلنا نحن مس 

نا      -  الضر. أهلهنا ومس   مس 

نا      -  وأهلنا. الضر مس 

  
 :القرطبي قال
  اف إذا عليه واجب بل الجوع، أي الضر، عند الشكوع  جواز على دليل هذا في»

 هو كما النلع، منه يرجو من إلى ،الته يبدي أن وغير  اللقر من الضر نلسه على
ا ذلن يكون  وال ليعالجه، العبيب إلى األلم من به ما يشكو أن عليه واجب  في قد، 
 «.التوكل

  
 :الشوكاني وقال
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 نلسه، على إصابته من  اف إذا الضرورة عند الشكوع  تجوز أنه على دليل فيه»
  «.العلة من يجد  ما العبيب إلى يشكو أن للعليل يجوز كما
  

 تعليق:

 :وفقيه ملسر وكمهما والشوكاني للقرطبي أقول
ا كان ولو شرعية، بحجة وليس يوسف، إ وة كمم هذا  ذاته. في صحيح 

 أعلم. وللا أنبياء، يكونوا لم مأنه الراجح ألن قبلنا، من شرع في يندرج وال

 ،كم يستخلص أن قبل الموضوع، لهذا يتعرض أن والشوكاني القرطبي على وكان
 أقوالهما. من الجواز

*** 
        م14/6/2014 السبت

 

 (88 )يوسف مزجاة بضاعة ۞

نا العزيزُ  أيُّها يا قاُلوا) رُّ  وأهلهنا مسب د ضْ  الكهيله  لنا فأوفِ  ُمْزجاة   ببضاعة   وِجئنا الضُّ  وتهصه
ِقينه  يهجزي  للاه  إنب  علينا  .88 يوسف (الُمتصد 

 بضاعة: 

 ثمهن.

 نقود.
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 )ِسلعية(. ِبضاعية نقود

 .62 ا ية (ِر،اِلهم في ِبضاعتههم اْجعُلوا)

ْ   ِبضاعُتنا هذ ِ )   .65 ا ية (إلينا ُرد 

 ُمزجاة: بضاعة

 قليلة.      -

 ناقصة.      -

ِدي ة(. رديئة      -  )ره

 كاسدة.      -

 نافقة. غير      -

 فهْسل. جمع: )رديئة(، ُفُسول      -

ا. ليست      -  ِجياد 

 لدع وصعوبة إغماض( )وضيعة، بنقصان إال ُتتداول( ال تهجوز، )ال ُتقبل ال      -
بيثه  تهيم ُموا وال) التجار.  .267 البقرة (فيهِ  أْنُتغِمُضوا إال بآ ذيهِ  ولهسُتم ُتنلقونه  منهُ  الخه

، ال  تمشي، ال تهُجوز: ال بتجو ز. إال تهُجوز ال      -  التداول. في ُتقبل ال تمر 

 بعائل. ليست      -
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 وقتذاذ. مصر كدراهم يوسف، صورة عليها ليس      -

***  

 :الرازي  قال

  جميع ا. لهما أو لرداءتها أو لنقصانها إم ا ُمزجاة، بأنها البضاعة تلن وصلوا إنما»
 

 األقسام. هذ  كل ذكروا والملسرون 

 القليلة. المزجاة: البضاعة الحسن: قال

 رديئة. كانت إنها آ رون: وقال

 ال رديئة   دراهمه  كانت عنهما: للا رضي  عباس ابن فقال الرداءة، تلن في وا تللوا
 )...(. الععام ثمن في ُتقبل

 ما بها جاءوا التي والدراهم يوسف، صورة فيها ُتنقش كانت مصر دراهم إن وقيل:
 )...(. الناس عند مقبولة كانت فما يوسف، صورة فيها كان

  
 وجو : فيه . ُمزجاة   الرديئةُ  القليلةُ  البضاعةُ  ُسم يتِ  ِلمه 

  
، ُيزجي فمن قولهم: ِمن هي الزجاج: قال :األول  الزمان عنه يدفع أي: العيشه

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11


635 

 به. ُينتلع مما وليست الزمان، بها ندافع مزجاة ببضاعة جئنا أنا والمعنى بالقليل.
 .األيامُ  بها مزجاة   ببضاعة فالتقدير: الوجه هذا وعلى

  
 غير مدفوعة مردودة ألنها ُمزجاة، الرديئة: للدراهم قيل إنما عبيد: أبو قال :الااني
ْوضُ  العرب عند واازجاء اازجاء، من وهي قال: ُينلقها. ممن مقبولة   والدفُع. السب

 
 من إال مالهها ُينِلقُ  ال اانلاض، عن مدفوعة مؤ رة أي: ُمزجاة، ببضاعة :الاالث
 منها. أجودُ  هو مما غيرها للقد ليها،إ وا،تاج اضعر

  
 بكر أبو قال القبي. لغة من هي وقيل: العجم. لغةُ  ُمزجاة الكلبي: قال :الرابع

 إلى منسوب ا والتصريف االشتقاض معروفُ  عربيٌّ  للظ   ُيجعل أن ينبغي ال األنباري:
 )...(. القبي

  
 أو لنقصانها أو لقل تها إما مزجاة البضاعة كون  في الكمم ،اصل أن واعلم

 «.لمجموعهما

***  

 :القرطبي وقال
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ْوض  اازجاء» حاب ا ُيزجي للا أنب  تره  ألمْ ) تعالى: قوله ومنه بدفع. السب  .43 النور (سه
  «.أ،د   كل   يهقبلها وال ُتدفع، بضاعة أنها والمعنى

***  

 :عاشور ابن وقال

 ليقبلها بكللة يدفعها أي ُيزجيها، صا،بها فكأن   فيها، ُيرغب ال التي القليلة الُمزجاة:»
  «.إليه المدفوعةُ 

 أقول:

 دفش. تمشي

 الشام(. أهل عامية )،سب لتمشي دفش بدها

*** 

   م26/1/2014 األ،د

 

 (90 يوسف) ويصبر يتق من ۞
 .90 يوسف (الُمحِسنينه  أجره  ُيضيعُ  ال للاه  فإن   ويهصِبرْ  يهتقِ  مهن إن هُ ) 
  
 يقل: لم
 أجر . يضيع ال للا فإن ويصبر يتق من      -
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 المتقين. أجر يضيع ال للا فإن ويصبر يتق من      -

 الصابرين. أجر يضيع ال للا فإن ويصبر يتق من      -

 المحسنين. أجر يضيع ال للا وإن محسن فإنه ويصبر يتق من      -

  

 يتق: مهن

 فعلين. تجزم جازم شرط اسم :مهن

 يتقي(. )أصله: الياء بحذف مجزوم مضارع فعل :يتق

 الشرط. جواب جزم محل في (للا فإن) وجملة

 موصول. اسم مهن: ويصبُر. يتقي من :قراءة في

 اسم أنها على ا ية اقرأ موصول. اسم (مهن) تكون  أن وال القراءة، هذ  أ،بذ وال
 تأ ر. وِلما كمم من تقدم ِلما مقبول غير هذا أن تجد موصول

  
 حسنين:المُ 

 والصابرين. المتقين تجمع يصبر، ومن يتقي من تجمع وا،دة كلمة

***  
 أ رع: آيا 

 السورة: من آيا   مس في المحسنين من ذكر  ورد

 .22 ا ية (الُمحِسنينه  نهجزي  وكذلن وعلم ا ُ،كم ا آتينا ُ  أشد   بلغه  ولما)      -

 .36 ا ية (الُمحِسنينه  ِمنه  نهراذه  إن ا بتأويلهِ  نبئنا)      -
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 نشاءُ  مهن بر،مِتنا ُنصيبُ  يشاءُ  ،يثُ  منها يهتبوأُ  األرضِ  في ِلُيوُسفه  مكن ا وكذلنه )    -
 .56 ا ية (الُمحِسنينه  أجره  ُنضيعُ  وال

ا أب ا لهُ  إن   العزيزُ  أيُّها يا قاُلوا)     - نا فُخذْ  كبير ا شيخ   ِمنه  نهراذه  إن ا مكانههُ  أ،ده
 .78 ا ية (الُمحِسنينه 

 ال للاه  فإن   ويهصِبْر  يتقِ  مهن إن هُ  علينا للاُ  مهنب  قد أ ي وهذا ُيوُسفُ  أنا قاله ) -    
 .90 ا ية (الُمحِسنينه  أجره  ُيضيع
***  
  م14/2/2014 الجمعة

 

 (92 يوسف) عليكم تاريب ال ۞
 .92 يوسف (الرا،مينه  أر،مُ  وهو لُكمْ  للاُ  يهغِلرُ  اليومه  عليكمُ  تاريبه  ال قاله ) 
  

:  قاله

 يوسف. أي

  
: ال  تاريبه

. وال لومه  ال  عقابه

 عنهم. علا

 فعله. عليه قبحت عليه: ثر بت
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د إذا فمن: على فمن ثر ب  ذنوبهه. عليه عد 

  
 اليوم: عليكم تاريب ال

 قوالن: فيه اليوم:

 اليوم. عليكم تاريب ال      -

 لكم. للا يغلر اليوم      -

 :اللتح بعد وسلم عليه للا صلى للا رسول قالها
 اليوم. بكم فاعل أني ترون  ما سألهم:

 كريم.  أخ   وابنُ  كريم   أخ   قالوا:

 اليوم. عليكم تاريب ال يوسف: أ ي قال ما أقول قال:

  
 لكم: للاُ  يغلرُ 

 دعاء.

 :،يان أبو قال
 قول ومنه: جميع ا، والمضارع الماضي للظ على لن، للا ويغلر لن، للا غلر يقال:»

 «.بالكم وُيصلح للاُ  يههديكم المشمت:

***  
  م18/3/2014 الامثاء
         

 (93 )يوسف يوسف قميص ۞
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ْجهِ  على فألُقو ُ  هذا ِبقهميصي اذهُبوا) تعالى: قال  .93 يوسف (بهصير ا يأ ِ  أبي وه
 السورة: في القميص ذكر 
م قهميِصهِ  على وجاُءوا) ِذب   ِبده  .18 ا ية (كه
(  ْ هُ  وقد   .25 ا ية (ُدُبر   ِمن قميصه
 يقل: لم

 بصير ا. يهرجعْ 
 بصير ا: يأ ِ  

 بصير ا. يأتني
*** 
 الرازي:

 فأععاهم عينا ، ذهبت فقالوا: أبيه عن سألهم يوسف عرفهم لما الملسرون: قال
 قوة يوجب وجهه على القميص ذلن إلقاء أن عرف إنما المحققون: قال قميصه،
 عليه. يدل ال العقل ألن ذلن، عرف لما الو،ي ولوال تعالى، للا من بو،ي البصر
 من أنه إال أعمى، صار ما أبا  أن علم السمم عليه يوسف لعل يقال: أن ويمكن
 ينشر  أن بد فم قميصه عليه ألقي فإذا بصر ، ضعف القلب وضيق البكاء كارة

 عن الضعف ويزيل الرو  يقوي  وذلن الشديد، اللر  قلبه في يحصل وأن صدر ،
 معرفته يمكن مما القدر فهذا النقصان، ذلن عنه ويزول بصر ، يقوع  فحينئذ القوع،
 المعنى. هذا صحة على تدل العبية القوانين فإن بالقلب،
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*** 
 أ رع: آيا 

 .96 ا ية (بهصير ا فارتدب  وْجِههِ  على ألقا ُ  البشيرُ  جاءه  أنْ  فلم ا)
 راجع:
 .بصير ا يأ ِ  القرآن: نكت من

*** 
 م8/12/2013األربعاء 

 
 (93 يوسف) بصير ا يأ ِ  ۞
 
 يوسف (أجمعينه  ِبأهِلكم وأُتوني بصير ا يأ ِ  أبي وْجهِ  على فألُقو ُ  هذا ِبقميصي اذهُبوا)

93. 
  

 يأِ :

 يأتي. اللعل: أصل

 يأِ . ... ألقو  العلب: بجواب مجزوم ألنه الياء ُ،ذفت

 تنجْح. اجتِهدْ  كقولن:

  
 يقل: لم

 بصير ا. يهرِجعْ       -
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 بصير ا. يهُعدْ       -

 بصير ا. إلي   يأ ِ  المعنى:

 أعلم. وللا بصير ا! يوسف إلى وأتى بصير ا، رجع أنه يتضمن وهذا

 فعاد أي: ،96 ا ية (بهصير ا فارتدب  وْجِههِ  على ألقا ُ  البشيرُ  جاءه  أنْ  فلم ا) قوله: قاِرنْ 
 بصير ا.

***  
 الملسرين: أقوال

 العبري:

  «.بصير ا يهُعدْ  (:بصير ا يأ ِ ) قوله:»
***  

 البغوي:

 «.ُمبصر ا يهُعدْ  أي:«
*** 

 الرازي:

 .96 يوسف (بصير ا فارتد  ) له: ويشهد بصير ا، يصير أي (بصير ا يأ ِ ) قوله:»
 في وقال له، تعظيم ا بالذكر أفرد  وإنما ،بصير وهو إلي   يأ ِ  المراد: ويقال:
 «.(أجمعينه  بأهِلكم وأتوني) الباقين:

  
 أقول:
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 النساخ من الخعأ أن وأعتقد بصير ا. يهِصْر  صوابه: بصير ا، يصير الرازي: قول
. يأ ِ  ذلن: بعد قال ألنه والمصححين،  إلي 

***  
 ،يان: أبو

  .«الحال على (بهصير ا) وانتصب يأتيني، (يأ ِ ) معنى:»
 أقول:

 بصير ا. يأِتني الصواب:

 الكتب. يشو هون  الذين والمصححين النساخ من  عأ

***  
 الشوكاني:

 )كان(! أ وا  من التي هي (يأ ِ ) أن   على بصير ا، يهِصْر »

  
  بصير ا. يهرِجعْ  اللراء: قال
 

 بصير ا. يهُعدْ  السدي: وقال

  
 ويؤيد  العمى، عنه ذهب قد بصير، وهو مصر إلى إلي   يأ ِ  معنا : وقيل:
  «.(أجمعينه  بأهِلكم وأتوني) قوله:
***  
     م29/3/2014 السبت
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 (94 يوسف) يوسف ريح ۞
لتِ  ولم ا)  .94 يوسف (ُتلن ُدونِ  أنْ  لوال ُيوُسفه  ريحه  ألِجدُ  إن ي أبوُهمْ  قاله  الِعيرُ  فهصه
  

لتِ   الِعيُر: فهصه
 انلصلت.
  رجت.
 انعلقت.
 ابتعد .

 .249 البقرة (بالجنود طالو ُ  فصله  فلم ا)
: له (. )غير الزم فعل هنا فهصه  متعد 

  
 تلن دوِن:
 تلن دوني األصل:
 تسل هوِن.
 تقب حوِن.
 تكذ بوِن.
 تهر موِن.
 الخرهف. أصابه تقولوا:

  
 تلندون: أن لوال
 ذلن. لكم لقلتُ  (تلن دونِ  أن لوال) (،ُيوُسفه  ريحه  ألجدُ  إن ي) نلسه: في قال ربما
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 يوسف: ريح

 والمجاز. الحقيقة يحتمل
 ععرية. رائحة أو طبيعية رائحة تكون  أن يحتمل
 يوسف. قميص ريح

 طويلة. اللراض ومدة بعيدة، كانت والمسافة
 السمم. عليه بيعقوب يتعلق واألمر سيما ال هذا، ُيستغرب ال

 ُمعجزة.
  سهل. ااقبال زمان في صعب   وكل   صعب، المحنة زمان في سهل   كل   

 .93 يوسف (بهصير ا يأ ِ  أبي وْجهِ  على فألُقو ُ  هذا بقميصي اذهُبوا) السابقة: ا ية
***  
     م30/6/2014 ااثنين

 
 (95 يوسف) القديم ضملن ۞
لتِ  ولم ا)  ِجدُ  إن ي أُبوُهمْ  قاله  العيرُ  فصه  إننه  تاهللِ  قاُلوا ُتلن ُدوِن. أنْ  لوال ُيوُسفه  ريحه  أله

مِلنه  لهلي  .95-94 يوسف (القديم ضه
  

لت:  فهصه

  رجت.

  
 العير:
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 القافلة.

  
 ُتلن دوِن:

 ُتلن دوني.

 ُتهر موني.

 الخرهف. أصابه تقولوا: أن

 قالوا:

 هم. مهن

 أبنائه. من معه بقي من      -

 وقرابته. أهله من عند  من      -

 أ،لاد .      -

 عند . يكونوا لم أبناء  ألن

 األ،لاد. إلى األبناء من العدوع  انتقلت هل

***  
 الملسرين: أقوال

 العبري:

 صلى للا لنبي وال لوالدهم، يقولوها أن لهم ينبغي يكن لم غليظة، كلمة لوالدهم قالوا»
 «.وسلم عليه للا

***  
 الرازي:
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 «.للا لنبي يقولوها أن يجوز يكن ولم غليظة، كلمة قالوا قد قتادة: قال»

***  
 كاير: ابن

 صلى للا لنبي وال لوالدهم، يقولوها أن لهم ينبغي يكن لم غليظة، كلمة لوالدهم قالوا»
  ».وغير  السدي قال وكذا وسلم، عليه للا

***  
 ،يان: أبو

 بعم تأوله وقد به، مواجهته لهم يسوغ ال الذي الجلاء من ذلن ععية: ابن قال »
 أن لهم ينبغي يكن لم غليظة كلمة لوالدهم قالوا قتادة: قال ولهذا ذلن. على الناس
  «.وسلم عليه للا صلى للا لنبي وال لوالدهم، يقولوها
***  
 عاشور: ابن

 ألنهم أبناء  وليسوا منهم، المراد لظهور ذكرهم يسبق ولم أهله، من الحاضرون  هم»
   )...(. إليه طريقهم في سائرين كانوا

 عشيرته أدب يكن لم إذ الخشونة، من شيء على مشتمم   بهذا إيا   عابهم نوكا
  «.عرفهم في لذلن منافي ا
***  
        م7/6/2014 السبت

 

 (96 )يوسف البشير جاء أن فلما ۞
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  .96 يوسف (بهصير ا فارتد   وجِههِ  على ألقا ُ  البشيرُ  جاءه  أنْ  فلم ا)

 يقل: لم

  البشير. جاء فلم ا

 أن: فلما

  )زائدة(. صلة :أن

 ألقا :

 يوسف(. )_قميص القميص ألقى

 .93 يوسف (بصير ا يأ ِ  أبي وْجهِ  على فألُقو ُ  هذا بقميصي اذهُبوا)

  يأتني. :يأ ِ 

:  فارتد 

 فعاد.

***  

 الملسرين: أقوال

 العبري:
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 أنْ  فلم ا) قوله: في (أن) يقول: الكوفة أهل من العربية أهل بعم كان»
 وا،د. بمعنى وسقوطها، (البشيرُ  جاءه 

  اصة. و)،تى( )لما( في: هذا يقول وكان

 أنْ  ولم ا ) ثناؤ : جل قال كما أ،يان ا، وتسقعها أ،يان ا فيهما تد لها العرب أن ويذكر

 سورة (ُرُسُلنا جاءْ   ولم ا) آ ر: موضع في وقال ،33 العنكبو  سورة (ُرُسُلنا جاءْ  
 .77 هود

 أو: وكذا، كذا كان ،تى يقال: الموضعين. هذين في لها وضعم ال صلة، هي وقال:
 «.وكذا كذا كان أن ،تى

***  

 الرازي:

  قوالن: (أن) في   (:البشيرُ  جاءه  أنْ  فلما) قوله:» 

 
 تحذف وقد ههنا، كما تارة تذكر وقد ااعراب، من لها موضع ال أنه :األول
 أشعار في موجودان جميع ا والمذهبان ،74 هود (الروعُ  إبراهيمه  عن ذهبه  فلم ا) كقوله:
 العرب.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3116&idto=3116&bk_no=132&ID=1279#docu
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 فلما تقدير : المضمر، باللعل رفع موضع في )ما( مع هي البصريون: قال :الاانيو 

  «.الرافع فأضمر البشير، مجيء ظهر أي البشير، جاء أن ظهر

***  

 القرطبي:

 «.زائدة أن:»

***  

 ،يان: أبو

  «.لم ا بعد زيادُتها تع رد (أن»)

***  

 عاشور: ابن

 للتأكيد. مزيدة (البشيرُ  جاءه  أنْ  فلما) قوله: في (أن»)

  اللبيب. مغني في كما الكمم، من كاير التوقيتية )لم ا( بعد (أنْ ) ووقوع
 

 ألنها السمم، عليه ليعقوب الحاصلة الكرامة هذ  تحقيق ا ية هذ  في التأكيد وفائدة
 «.للتأكيد داع   فيه يكن لم مما ا ية هذ  نظائر في (أن) بر يؤ  لم ولذلن عادة،  ارض 
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 أقول:

  التأكيد. فائدة عن قوله بصحة أعلم للا

***  

     م28/3/2014 الجمعة

 

 (100 يوسف) لعيف ربي إن ۞

وا) ر  ا له و ه د  علهها قد قبلُ  ِمن ُرؤيايه  تأويلُ  هذا أبهتِ  يا وقاله  ُسج   وقد ،ق ا رب ي جه
ني إذ بي أ،سنه   بيني الشيعانُ  نزغه  أنْ  بعدِ  ِمن البدوِ  ِمنه  بكم وجاءه  السجنِ  ِمنه  أ رجه
 .100 يوسف (الحكيمُ  العليمُ  هو إن هُ  يهشاءُ  ِلمها لعيف   رب ي إنب  إ وتي وبينه 

 النكتة: 

 ظاهر. المعنى :بعباد  لعيف        -

 بدقة. عنه البحث يجب دقيق، لعيف المعنى :يشاء ِلمها لعيف        -

 .19 الشورع  (بعباد  لعيف  ) به. رفهق به: لعهف

، الشيء: لُعف ، رض   جمعها: لعيلة .100 يوسف (يشاء ِلمها لعيف  )  لي. دض 
 دقائق.  لايا، لعائف:
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 معان: ثمثة فيه اللعيف

 (.بعباد  لعيف  ) الرفيق بعباد ، يرفق الذي      -

. علمه لُعف الذي      -  و لي اتها. األشياء دقائق يعرف ودض 

  لقه. من أ،د به يحيي أن عن لُعف الذي      -

 الراشدون(. )موقع:

 أقول:

 في تلك ر وأنت بالمتعة تشعر دقيق ا. فهم ا اانسان يلهمه أن من ألعف معنا  اللعيف:
ا تبقى ولكنن اللعيف،  ودقائقه. المعنى أغوار إلى الوصول من محروم 

 به.! يحاط ال واللعيفُ  باللعيِف، تحيي كيف

 القرآن: تلسير 

 معناها. نعلم ال بعلمه، فيها للا استأثر نجهلها مواضع هناذ      -

 وعمق. دقة من نريد ما فيها نبلغ ال ولكن نعلمها، مواضع وهناذ      -

 ترجيحها. نستعيع وال وتزد،م، المعاني فيها تتعدد مواضع وهناذ      -

  صحيحة. تكون  ال قد ولكن دقة، للملسرين فيها يكون  قد مواضع وهناذ      -

وا ا:  ر   سجد 
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 ليوسف. عبادة سجود ليس

 شكر. سجود

 تحية. سجود

 عادة. سجود

رها (ساجدينه  لي رأيُتهم)   هلل. كان فالسجود ساجدين. ألجلي رأيتهم العلماء: بعم فس 

 رؤياي: تأويل

 لي رأيُتهم والقمره  والشمسه  كوكب ا عشره  أ،ده  رأيتُ  إن ي أبهتِ  يا ألبيهِ  ُيوُسفُ  قاله  إذ)
 .4 ا ية (ساجدينه 

 العاِلم وهو واقعة. ،قيقة تصبح أن قبل الرؤيا هذ  تلسير يعلم يوسف كان هل ُترع 
  الملسرون. له يتعر ض ولم القرآن يذكر  لم األ،مم. بتلسير

 بي: أ،سنه 

. أ،سن      - نه  كما وأ،ِسنْ ) والباء: بالمم يتعد ع اللعل إلي   القصص (إلينه  للاُ  أ،سه
ينِ ) ،77  .23 وااسراء ،83 البقرة (إ،سان ا وبالوالده

 لعهف. معنى: )أ،سن( تضمين بي. لعهف      -

    السجن: من أ رجني 
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 )البئر(. الُجب   يذكر لم

 .عليكم تاريبه  ال :وقال عنهم علا أن بعد به، فعلو  بما إ وته يذك ر ال لكي ربما

. شامم   السجن يكون  أن ويمكن :أقول   للجب 

 البدو:

 البادية. سكان

ل. بدو   ُر، 

  :الوا،دي قال

 «.بهْدو ا يبدو بدا من: وأصله بعيد، من الشخص فيه يظهر األرض من بسيي البدو»
 وُبُدو ا.

  

 الشيعان: نزغ

 أفسد.

 أغوع.

 الشيعان: نزغ أن بعد من 

 يقل: لم
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 الشيعان. نزغ أن بعد

 يشاء: لما لعيف 

 البغوي:

  يشاء. بمن معنا  وقيل: (.يشاءُ  ِلمها) لعف ذو أي: (لعيف   رب ي إن  )« 
 «.بالرفق غير  إلى اا،سان يوصل الذي اللعيف: و،قيقة

***  

 الرازي:

 العيش وطيب والمحبة األللة مع وإ وته، أبيه وبين يوسف بين االجتماع ،صول»
 ،صول أراد فإذا لعيف، تعالى أنه إال العقول، عن البعد غاية في كان البال، وفراغ
 «!الحصول عن البعد غاية في كان وإن فحصل، أسبابه سه ل شيء  

***  

 ،يان: أبو

  «.األمور من يشاء لما التدبير لعيف»

***  

 الشوكاني:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=12&ayano=100#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=12&ayano=100#docu
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  «.األمور بدقائق العالم اللعيف»

*** 

 عاشور: ابن 

 به. اللعفه  يشاء ما ألجل لعيف»

 «.19 الشورع  (بعباِد ِ  لعيف   للاُ ) بالباء: ويتعدع

 أقول:

 ولعلها، لدقتها الناس فيها يختلف ولعائفه  بدقائقه  يريد ما يحقق أنه المعنى يكون  قد
 على غالب   وللا الباب. هذا من كلها يوسف وقصة للا! أراد  ما إال منها يمر   فم
 الدقيقة. االهية العناية بهذ  أمر 

  

 الحسنى. وأسمائه للا صلا  من نتعلم هل

 وُيععي ،الرفق ُيحب   رفيق للا إن عائشة! يا وسلم: عليه للا صلى للا رسول قال
 مسلم(. )صحيح العنف على ُيععي ال ما الرفق على

ا: وقال  مسلم(. )صحيح زانه إال شيء في الرفق كان ما أيض 

 شانه! إال شيء في العنف كان وما القول: ويمكن
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*** 

       م24/1/2014 الجمعة

 

 (100 يوسف) لعيف ربي إن ۞

 معدلة( )نسخة مقتر  جديد معنى

وا) ر  ا له و ه د  علهها قد قبلُ  ِمن ُرؤيايه  تأويلُ  هذا أبهتِ  يا وقاله  ُسج   وقد ،ق ا رب ي جه
ني إذ بي أ،سنه   بيني الشيعانُ  نهزغه  أنْ  بعدِ  ِمن البدوِ  ِمنه  بكم وجاءه  السجنِ  ِمنه  أ رجه
  .100 يوسف (الحكيمُ  العليمُ  هو إن هُ  يهشاءُ  ِلمها لعيف   رب ي إنب  إ وتي وبينه 

 النكتة:

 ظاهر. المعنى :بعباد  لعيف        -

 بدقة. عنه البحث يجب دقيق، لعيف المعنى :يشاء ِلمها لعيف        -

 .19 الشورع  (بعباد  لعيف  ) به. رفهق به: لعهف

، الشيء: لُعف ، رض   جمعها: لعيلة .100 يوسف (يشاء ِلمها لعيف  )  لي. دض 
 دقائق.  لايا، لعائف:

 معان: ثمثة فيه اللعيف
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 (.بعباد  لعيف  ) الرفيق بعباد ، يرفق الذي      -

. علُمه لُعف الذي      -  و لي اتها. األشياء دقائق يعرف ودض 

  لقه. من أ،د به يحيي أن عن لُعف الذي      -

 الراشدون(. )موقع:

 أقول:

 في تلك ر وأنت بالمتعة تشعر دقيق ا. فهم ا اانسان يلهمه أن من ألعف معنا  اللعيف:
ا تبقى قد ولكنن اللعيف،  ودقائقه. المعنى أغوار إلى الوصول من محروم 

 به.! يحاط ال واللعيفُ  باللعيِف، تحيي كيف

 للسورة. مناسب ا )اللعيف( إلى آ ر معنى سأضيف

  

 القرآن: تلسير

 معناها. نعلم ال بعلمه، فيها للا استأثر نجهلها مواضع هناذ      -

 وعمق. دقة من نريد ما فيها نبلغ ال ولكن نعلمها، مواضع وهناذ      -

 ترجيحها. نستعيع وال وتزد،م، المعاني فيها تتعدد مواضع وهناذ      -

 صحيحة. تكون  ال قد ولكن دقة، للملسرين فيها يكون  قد مواضع وهناذ      -
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وا ا:  ر   سجد 

 ليوسف. عبادة سجود ليس

 شكر. سجود

 تحية. سجود

 عادة. سجود

رها (ساجدينه  لي رأيُتهم)  هلل. كان فالسجود ساجدين. ألْجلي رأيتهم العلماء: بعم فس 

  

 رؤياي: تأويل

 لي رأيُتهم والقمره  والشمسه  كوكب ا عشره  أ،ده  رأيتُ  إن ي أبهتِ  يا ألبيهِ  ُيوُسفُ  قاله  إذ)
 .4 ا ية (ساجِدينه 

 العاِلم وهو واقعة. ،قيقة تصبح أن قبل الرؤيا هذ  تلسير يعلم يوسف كان هل ُترع 
 الملسرون. له يتعر ض ولم القرآن يذكر  لم األ،مم. بتلسير

  

 بي: أ،سنه 
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. أ،سن      - نه  كما وأ،ِسنْ ) والباء: بالمم يتعد ع اللعل إلي   القصص (إلينه  للاُ  أ،سه
ينِ ) ،77  .23 وااسراء ،83 البقرة (إ،سان ا وبالوالده

 لعهف. معنى: )أ،سن( تضمين بي. لعهف      -

  

    السجن: من أ رجني

 )البئر(. الُجب   يذكر لم

 .عليكم تاريبه  ال وقال: عنهم علا أن بعد به، فعلو  بما إ وته يذك ر ال لكي ربما

. شامم   السجن يكون  أن ويمكن :أقول  للُجب 

  

 البدو:

 البادية. سكان

ل. بدو  ُر، 

  

  :الوا،دي قال
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 «.بهْدو ا يبدو بدا من: وأصله بعيد، من الشخص فيه يظهر األرض من بسيي البدو»
 وُبُدو ا.

  

 الشيعان: نزغ

 أفسد.

 أغوع.

  

 الشيعان: نزغ أن بعد من

 يقل: لم

 الشيعان. نزغ أن بعد

  

 يشاء: لما لعيف

 البغوي:

  يشاء. بمن معنا  وقيل: (.يشاءُ  ِلمها) لعف ذو أي: (لعيف   رب ي إن  )« 
 «.بالرفق غير  إلى اا،سان يوصل الذي اللعيف: و،قيقة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=12&ayano=100#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=12&ayano=100#docu
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***  

 الرازي:

 العيش وطيب والمحبة األللة مع وإ وته، أبيه وبين يوسف بين االجتماع ،صول»
 ،صول أراد فإذا لعيف، تعالى أنه إال العقول، عن البعد غاية في كان البال، وفراغ
 «!الحصول عن البعد غاية في كان وإن فحصل، أسبابه سه ل شيء  

***  

 ،يان: أبو

  «.األمور من يشاء لما التدبير لعيف»

***  

 الشوكاني:

  «.األمور بدقائق العالم اللعيف»

 *** 

 عاشور: ابن

 به. اللعفه  يشاء ما ألجل لعيف»

  «.19 الشورع  (بعباِد ِ  لعيف   للاُ ) بالباء: ويتعدع
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 أقول:

 الذي والكيد المكر لجو مناسب ألنه (يهشاءُ  ِلمها لعيف  ) الوصف هذا ا تار للا لعل
 أن تعلم وأنت يشاء. وبمن يشاء، وِلما يشاء، لمن يكيد فهو يوسف! سورة في يشيع
ا. يهكيُدونه )  لاء! في تدبير هو الكيد أو المكر يد  ا وأكيدُ  كه يد   ،16-15 العارض  (كه

 .30 األنلال (الماكرينه   يرُ  وللاُ  للاُ  ويهمُكرُ  ويهمُكرونه )

 يشاء. لما ويوصله يشاء، مما يخل صه لكي له ويمكر بيوسف، لعيف للا أن المعنى
 و لاء: بدقة للا أبعلها بيوسف المكر أنواع فكل الماكرين، مكر إبعال في دقيق وللا
، من إ راجه القتل، من إنجاؤ  النسوة، مكر العزيز، امرأة  مكر اا وة، مكر  الُجب 
 ا ية (ِلُيوُسفه  ِكدنا كذلنه ) ... السرقة عقوبة في الملن دين ا تيار  السجن، ومن
 غير وال يوسف، استعاع ما ومكر  للا لعف فلوال يعقوب! هوأبي ليوسف للا كاد .76

 العالية! المكانة إلى يرتلع وأن والمحن، األعاصير هذ  وجه في يقف أن يوسف،

 أن غير والخوارض، المعجزا  ذوي  من هم البشر بعم أن الناس من كاير يحسب
 العزيز، دعب بن عمر أو الخعاب، بن عمر مال فخليلة لهم. وليست هلل المعجزا 

 به.! للا عناية لوال الكايرة والبلدان الشاسعة األراضي هذ  يحكم أن يستعيع كان هل

، غير ولكنه معلوب   علمن أن اعلمْ  ، غير ولكنه معلوب   ذكاءذ أن واعلمْ  كاف   كاف 
. غير ولكنه معلوب عدلن أن واعلمْ   أكبر الدنيا في لن للا معونة أن اعلمْ  كاف 
 الدنيا في عملته  مهما أنن واعلمْ  وكلاءتن، وقوتن وذكائن وعملن علملن من بكاير
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 وإن بعملن، وال بعلمن ال وبر،مته للا بلضل الجنة تد ل فإنن وإصم  صم  من
 منن! معلوب ا منهما كل كان

 أتاني ومهن ذراع ا، منه تقربتُ  ِشبر ا مني تقر به  مهن القدسي: الحديث في تعالى قال
 بسرعة أعلم وللا الذراع، هذا بمقدار أعلم وللا مسلم(، )صحيح ة  هرول أتيُته يهمشي
 الهرولة! هذ 

 أعلم. وللا السورة، في المكر أنواع استحضار من هنا )اللعيف( للهم بد فم

 الحسنى! للا ألسماء الشار،ون  وال الملسرون، إليه يتنبه لم المعنى هذا

  

 الحسنى. وأسمائه للا صلا  من نتعلم هل

 وُيععي ،الرفق ُيحب   رفيق للا إن عائشة! يا وسلم: عليه للا صلى للا رسول قال
 مسلم(. )صحيح العنف على ُيععي ال ما الرفق على

ا: وقال  مسلم(. )صحيح زانه إال شيء في الرفق كان ما أيض 

 شانه! إال شيء في العنف كان وما القول: ويمكن

 ف.والعن اللعف بين اللرض  هو هذا

 للا! على يعتمد من وبين نلسه على يعتمد من بين اللرض  هو وهذا

*** 
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 م24/1/2014 الجمعة

  م26/1/2014 األ،د :تحديث

 

 (103 يوسف) يوسف سورة في آيتان ۞
  

 آيتان: بينهما آيتان
 .103 يوسف (ِبُمؤِمنينه  ،رهصته  ولو الن اسِ  أكارُ  وما)
 .106 يوسف (ُمشركونه  وُهمْ  إال باهللِ  أكاُرهم ُيؤمنُ  وما)

 غير . معه ويشركون  باهلل يؤمنون  فالمشركون 
 القوة. أو الجا  أو المال غير : يعبدون  وقد باهلل يؤمنون  والمسلمون 
 بالقلب. ويكلرون  باللسان باهلل يؤمنون  والمنافقون 
 الباطن. في ويكلرون  الظاهر في يؤمنون 

  
 أ رع: آيا 

 .17 هود (منونه ُيؤ  ال الن اسِ  أكاره  ولكن  )
*** 

  
  م23/7/2014 األربعاء
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 (106 يوسف) مشركون  وهم إال باهلل أكاُرهم ُيؤمنُ  وما ۞
   

 الملسرين: أقوال
وا قوم في نزلت -  األوثان! يعبدون  وهم كل ها، األشياء و القه   القههم باهلل أقر 

 السموا ِ   لقه  مهن سألتههم ولئن) ،87 الز رف (للاُ  لهيقوُلن    لقهم مهن سألتههم ولئن) -
ا! له ويجعلون  صلته، بغير يصلونه ثم ،25 لقمان (للاُ  ليقوُلن   واألرضه   أنداد 

 وسلم! عليه للا صلى بمحمد وكلروا باهلل آمنوا -

ا إال لن شرين ال لبين يقولون: العرب مشركو هم -  ملن! وما تملكه لن هو شريك 

 م !ُملهص   وأشركوا ُمْجمم   آمنوا قوم -

 بقلوبهم! ويكلرون  بألسنتهم ُيؤمنون  قوم -

ون  قوم -  الدعاء! في أ لصوا البمء أصابهم فإذا الر اء، في رب هم ينسه

ْونا! ما فمن لوال قائلهم: قال أنجاهم فإذا الهلكة، من ُينجيههم أن للا يهْدعون  قوم -  نجه
 اللص! علينا لد ل الكلب لوال

 إلى عادوا كشله فلما ،12 الد ان (مؤمنونه  إن ا العذابه  اعن   اكِشْف  ربنا) قالوا قوم -
 ِشركهم!

 ِشرذ. الرياء -

 ِشرذ. للا بغير الحلف -
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 ِشرذ. والتمائم الرقى -

 ِشرذ. العيهرة -

 التاجر أو كاألمير رازق ا! غير  ويعتقدون   الق ا باهلل يؤمنون  قوم ا أضيف: أن يمكن -
 الكبير.

 اايمان بين لما ،إشكال الكريمة ا ية هذ  )في البيان: أضواء في الشنقيعي قال -
 وللا لي، يظهر والذي ااشكال، هذا في الغليل شلى مهن أره  ولم منافاة. من والشرذ
 ألن شرعي، ال لغوي  إيمان هو إنما الشرذ بحال المقي د اايمان هذا أن أعلم، تعالى
 ألبتة(! اايمان اسم اشرع   عليه يصُدض ال غيره  للا مع يعبد مهن

ا! إيمان ا ُيؤمنون  وُيشركون: ُيؤمنون  :أقول -  أركان استكمال إلى يحتاجون  ناقص 
 ولكنه اايمان، من شيء هناذ يكون  قد األركان. هذ  بمقتضى والعمل اايمان
 تامة منافاة هناذ نعم و)الشرذ(. )الكلر( بين التلريق من بد وال عميق! غير سعحي

 و)الشرذ(. )اايمان( بين تقل المنافاة ولكن و)اايمان(، )الكلر( بين
 كافرون(! وهم )إال ا ية: كانت لو صحيح الشنقيعي كمم

 (قليم   إال ُيؤمنونه  فم بكلرهم للاُ  لعنهمُ ) الكتاب: أهل من وهم اليهود، في تعالى وقال
 .46 النساء

  
 يقل: لم
 كافرون. وهم إال
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 يوسف: سورة في آيتان هناذ
 (.بمؤمنينه  ،رهصته  ولو الناسِ  أكارُ  وما) :103 ا ية -

 (.مشركونه  وهم إال باهلل أكاُرهم يؤمنُ  وما) :106 ا ية -

 وهو باهلل يؤمن الضعيف: اايمان ذوي  من وأكارهم العدد، في قلة المؤمنون  أي:
 مشاض يتحم ل وال الصحيحة، األ،كام يتحرع  وال تعاليمه ويخالف باهلل يؤمن مشرذ!
 التكليف!

  
 قالوا: والجبال. واألرض السموا   لق مهن منهم: المشركين ،تى للناس قيل إذا -

 غيره . معه ُيشركون  ولكنهم باهلل، مؤمنون  فهم للا.

 لبين. لن شرين ال لبين يقولون: المشركون  -

 ون ويحج   ويصومون  وُيصل ون  للا، إال إله ال يقولون: مشايخ ومنهم مسلمون  -
 ويسرقون  ويقامرون  ويهنجشون  وُيربون  ويهرشون  ويخونون  يكذبون  لكنهم ويهعتمرون.
ون  ويشربون   ال للا، بغير ويهحللون  وُيراؤون  وينافقون  ويتعي رون  الزور ويشهدون  ويغش 
 يلتحمون  بل يحاربونه! وال اللساد يقاومون  وال منكر، عن ينههون  وال بمعروف يأمرون 
 منه! جزء ا ويصيرون  معه

 لمن تراهم وفقير، ثري   بين لخصومة المشايخ هؤالء من شيخ استحضر لو -
 ُيلتون! ولمن يقضون  ولمن يشهدون 
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 فمن  ان، فمن انتحل، فمن سرض، فمن المشايخ: ولهؤالء الناس لهؤالء تقول -
ون  ال صدع! أدنى عندهم تجد فم ... للا على يتحايل ون  وال يحمر   وال يصلر 

 ُيبالون! وال يهكترثون  وال ضبون يهغ

 سلوكهم، في المال ويعبدون  بألسنتهم، يؤمنون  علماء، ومنهم الناس، أكار -
 على والدين به، والمباهاة واكتناز  جمعه على ويحرصون  ويتقاتلون، عليه ويتزا،مون 
 وال لها رصيد ال وأزياء، وعادا  و،ركا  وراثة مجرد عندهم الدين أو لغو، ألسنتهم

 تعمق! وال تأمل وال معها كيرتل

 أهون  المال، طريق من منهم، المتدينين ،تى ،الناس تحرين أن نشاهد ولذلن -
 والمروءة! والشهامة والنخوة والضمير والخلق الدين طريق من تحريكهم من بكاير
 العربية بلداننا في ومارسته الغربية، الدول وعرفته السياسة، أهل عرفه وهذا

 !العربي الربيع ثورا   مل من ،تى وقت، كل في أثر  نلمسو  وااسممية،

 طعام، أو اجتماع إلى وعلماءهم المسلمين دعا للا أولياء من ولي ا عالم ا أن لو -
 للب ى الموعد، في االجتماعان وتعارض طعام، أو اجتماع إلى تاجر أو ،اكم ودعاهم

 هؤالء تجد قد هذا، من كارأ والتاجر! الحاكم دعوة ومشايخهم وعلماؤهم المسلمون 
 وال بل الدعوة، يلب ون  ال فقراء علماء قبل من ُدعوا لو ومشايخهم وعلماءهم المسلمين
 اجتماع إلى ُدعوا إذا فكيف أدسم! أ رع  دعوة مع تتعارض لم لو ،تى يعتذرون،

 المشايخ دعوة أرادوا إذا فهم البشرية، العبائع هذ  المال رجالُ  عرف فيه! موائد ال
 بنلسي رأيتهم والتبذير. والترف السرهف ،د إلى تصل الععام من صنوف ا لهم ،ضرواأ

 باألطعمة ويرمون  بعونهم، وينلخون  وذاذ، الصنف هذا من صحونهم يملؤون 
 صنل ا وعشرين المقب م ، من صنل ا عشرين الدعوة في تجد الزبالة! سمل في واللحوم
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 الحلوة اللواكه من صنل ا رينوعش الخضار، من صنل ا وعشرين اللحوم، من
 الحلوع  من صنل ا وعشرين والباردة، السا نة األشربة من صنل ا وعشرين والحامضة،

 بشراهة، يأكلون  وهم المشايخ من ضيوفه إلى الُمضيف ينظر واألجنبية! العربية
 يلمسه ما أ عر من هذا و لقهم! وعلمهم لدينهم فيرثي لحاهم، من المرهض  ويتساقي
 ُتنسى! وال القلب في تحز   مؤلمة ذكريا  المعاصرة! ،ياتنا يف المرء

 بالحق ُيلتون  هل للمال. يحكمون  أم للحق يحكمون  هل والمشايخ المسلمون  هؤالء -
 دولته، غير ولو ثرية، دولة في يقيم أن يؤثر منهم الشيخ تجد بالمال. ُيلتون  أم

 بمن يكترث وال بته،،قي له يحمل قد فاجر، تاجر أو فاسق، ،اكم من وبالقرب
ا تللح لن واللساد! والتهتن  اللجور مواطن عن باالبتعاد ينصحه  انتزاعه في أبد 
 المعبود! المالي أو السياسي السلعان وهذا المقد سة! الوليمة هذ  من وسحبه وسلخه

ا جلب زنديق ا ثري ا تجد قد -  أنت يمكنن ال وزبيبته، ولحيته وجب ته بعم ته شهير ا، شيخ 
ا! تجلبه نأ ، هذا يدي بين الشيح هذا ،ال رأيت وإذا أبد   ويتملقه يمد،ه كيف الاري 

 لم لو وتتمنى وتزدريه، عليه تشلق فإنن كبائر ، عن ويتعامى ويتحايل له ويتر ص
 فقي! والخعابة الكمم منابر على ترا   وبقيت الصورة، هذ  على تر 

 من ،التأمين بحث في ء،العلما بعم عن نقلته أن سبق ما يحضرني وهنا -
 !التبرع ،افز من أقوع  الناس عند المعاوضة ،افز أن

***  
    م7/5/2013 الامثاء
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 (109 يوسف) إليهم ُنو،ي رجاال   إال قبلن ِمن أرسلنا وما ۞
  

 .109 يوسف (الُقرهع  أهلِ  ِمن إليهم ُنو،ي رجاال   إال قْبلنه  ِمن أرسلنا وما) تعالى: قال
 .7 واألنبياء ،43 والنحل ،2 ويونس ،69و 63 األعراف وانظر

  
 القرع:
 اليوم. االصعم،ي بمعناها وليست قرية، جمع
  

 :القرع  أهل
 )البادية(. العمود أهل من وأ،لم أعلم ألنهم قتادة: قال األمصار. أهل المدن، أهل
  

 :رجاال  
 .امرأة  يكون  ال فالرسول نساء . ال رجاال   يعني :عباس ابن قال
 لم تعالى وللا العلماء. جمهور قول وهو النساء، من نبي ا للا يبعث لم :الحسن قال
 تشريع. و،يه  امرأة  إلى يو 
يقا . فيهن وإنما نبية، النساء في ليس :األشعري  الحسن أبو قال  ما) تعالى: قال صد 

يقة   وأم هُ  الرسلُ  قبِله ِمن  لْت  قد رسول   إال مريمه  ابنُ  المسيحُ   .75 المائدة (ِصد 
  

 قراءتان:
 ُنو،ي      -
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 ُيو،هى      -

  

 يقل: لم
 إليهم. نو،ي القرع  أهل من رجاال  

  
 على إال (رجاال  ) قوله في أفكر أكن لم وأماالها ا ية هذ  أقرأ كنت عندما البداية في

 به ويراد يعلق وقد األناى،  مف الذكر به ويراد يعلق قد فالرجل البشر. معنى
 (.Man) واانكليزية (Homme) اللرنسية اللغتين: في وماله الشخص. أو اانسان
 عليه للا صلى النبي قول جاء بالميراث المتعلقة النبوية األ،اديث وفي

 الناس من كاير فتعجب عليه(. )متلق ذكر رجل فألولى اللرائم أبقت فما وسلم:
 ا ية هذ  مر  لهذا اانسان. به يراد قد الرجل أن تأويله ذكر ا. الرجل يكون  ال كيف

 وااناث. الذكور بمعنى ا ية هذ  في هم هل الرجال: أمر في نلكر أن دون  وأماالها
 رسوال . ال نبيا  يوجد قول: وفي يوجد، ال ااناث. من أنبياء أو رسل هناذ هل
 ااناث. دون  الذكور هم ا ية في الرجال معنى فإن ثم   ومن
  

 الرجال: مناصب جميع تتسلم أن يمكن هل المرأة: مسألة في الباب يلتح ما وهذا
 المناصب جميع في الرجل مال المرأة  بأن قال من ... وزير وزارة، رئيس دولة، رئيس
 اامامة لها يجوز ال وربما رسوال ، تكن لم فالمرأة  ا ية. هذ  على بناء   إذ ا مخعن فهو

 المسلمين. على بذلن ويشغبون  المسلمين، غير يرو ج كما العظمى،
 أعلم. وللا هذا
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***  
    م15/5/2013 األربعاء

 
    (109 )يوسف قبلهم من الذين عاقبة كان كيف ۞
 يقل: لم

 كانت.
 والتأنيث. التذكير فيه يجوز مجازي  مؤنث :عاقبة

 
 (110 يوسف) نشاء من فنجي ۞
ُهمْ  ُكِذُبوا قد أن هم وظنُّوا الرُسلُ  استيأسه  إذا ،تى)  ُيرهدُّ  وال نهشاءُ  مهن فُنج يه  نهصُرنا جاءه

 .110 يوسف (الُمجرمينه  القهوم عنِ  بأُسنا
  
 يقل: لم

ينا  نشاء. من فنج 

  
 يقل: لم

 المجرمين. القوم عن بأسنا نردُّ  وال

  
 استيأس:

 يئس.
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 وابن والشوكاني والرازي  )الزمخشري  واستجاب أجاب مال للتأكيد، والتاء السين
 عاشور(.

 السورة: من 80 ا ية تلسير في ،يان أبو قال

 «!للمبالغة والتاء السين زيادة أن الزمخشري  وزعم»

 «.يئس من مبالغة استيأس: » :عاشور ابن وقال

لهُصوا منهُ  استيأُسوا فلما)  .80 ا ية (ِجي انه   ه
  

 قراءا :

 فاعل. نائب (:مهن) فُنج ي.      -

 به. ملعول (:مهن) العبري. وا تارها فُنْنجي.      -

 به. ملعول (:مهن) فُننهج ي.      -

 فاعل. (:مهن) فنهجا.      -

  
 يقل: لم

 شئنا. من فُنج ي

  
 :عاشور ابن قال
 من فُنج ي تقدير : ا،تباذ، (نشاء) في والمضارع (ُنج ي) في الماضي بين الجمع»

  .«المكذبين من المستقبل في نشاء من وننج ي الساللة، القرون  في نجا ممن شئنا
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***  
  م21/6/2014 السبت
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 (10سورة يونس )
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 262 ﴿ولو أن لكل نفس َظلمْت﴾ :54اآلية 
 264 ﴿يا أيها الناس قد جاءزكم موعظة ... وهًدى ورحمٌة للمؤمنين﴾ :57اآلية 
 264 ﴿هو خيٌر مما َيجمعوَن﴾ :58اآلية 
 266 ﴿وما ظنُّ الذين يفترون على هللا الكذَب يوَم القيامة﴾ :60اآلية 
 266 شأن﴾﴿وما زكون في  :61اآلية 
 269 ﴿إذ زفيضون فيه﴾ :61اآلية 
 271 ﴿وما يعزب عن ربك من مثقال ذّرة ... إال في كتاٍب مبين﴾ :61اآلية 
 271 ﴿أال إّن أولياَء هللا ال خوٌف عليهم وال هم َيحزنون﴾ :62اآلية 
 272 ﴿الذين آمنوا وكانوا يتقون﴾ :63اآلية 
 276 ﴿ال زبديل لكلمات هللا﴾ :64اآلية 
 276 ﴿وال َيحزنك قولهم إّن العّزة هلل جميًعا﴾ :65اآلية 
 277 ﴿وما يّتبع الذين يْدعون﴾ :66اآلية 
 286 ﴿والنهار مبصًرا﴾ :67اآلية 
 289 ﴿إْن عندكم ِمن سلطاٍن بهذا﴾ :68اآلية 
 289 ﴿اقضوا إلي﴾ :71اآلية 
 296 ﴿إْن أجرَي إال على هللا﴾ :72اآلية 
 296 ﴿كذلك نطبع على قلوب المعتدين﴾ :74اآلية 
 297 ﴿أسحر هذا﴾ :77اآلية 
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 301 ﴿ألُقوا ما أنتم ُملقون﴾ :80اآلية 
 301 ﴿ما جئتم به السحر﴾ :81اآلية 
 302 ﴿إّن هللا ال ُيصلح عمَل الُمفسدين﴾ :81اآلية 
 303 ﴿و حق هللا الحق بكلمازه ولو كره المجرمون﴾ :82اآلية 
 303 ﴿فرعون وملئهم﴾ :83اآلية 
 304 ﴿وإّن فرعوَن لعاٍل﴾ :83اآلية 
 306 ﴿فعليه زوكلوا﴾ :84اآلية 
 308 ﴿ربنا ال زجعلنا فتنة للقوم الظالمين﴾ :85اآلية 
 310 ﴿وأقيموا الصالة وّبشر المؤمنين﴾ :87اآلية 
 311 ﴿ربنا ا ِمْس على أموالهم﴾ :88اآلية 
 313 زتبعاّن سبيل الذين ال يعلمون﴾﴿فاستقيما وال  :89اآلية 
 316 ﴿لقد جاءك الحق من ربك فال زكونن من الممتر ن﴾ :94اآلية 
 316 ﴿وال زكونّن من الذين كّذبوا﴾ :95اآلية 
 317 ﴿فلوال كانت قر ة﴾ :98اآلية 
 318 ﴿كّلهم جميًعا﴾ :99اآلية 
 319 ﴿وما زغني اآليات﴾ :101اآلية 
 321 ﴿كذلك حقا علينا ننج المؤمنين﴾ :103اآلية 
 323 ﴿إن كنتم في شك من ديني﴾ :104اآلية 
 325 ﴿وال زكونّن من المشركين﴾ :105اآلية 
 325 ﴿فإن فعلَت فإنك إًذا من الظالمين﴾ :106اآلية 

  
  (11سورة هود )

 326 ﴿أحكمت آيازه ثم فصلت﴾ :1اآلية 
 329 فضَله﴾﴿و ؤِت كلَّ ذي فضٍل  :3اآلية 
 331 ﴿وُ ؤِت كل ذي فضٍل فضَله﴾ :3اآلية 
 332 ﴿وإن َزوّلوا﴾ :3اآلية 
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 333 ﴿إنه عليم بذات الصدور﴾ :5اآلية 
 333 إال على هللا رعقها﴾ في األرض ﴿وما من دابة :6اآلية 
 334 ﴿وما من دابة في األرض إال على هللا رعقها﴾ :6اآلية 
 339 أحسن عماًل﴾﴿ليبلوكم أيكم  :7اآلية 
 340 ﴿ولئن أّخرنا عنهم العذاب إلى أّمة معدودة﴾ :8اآلية 
 340 ﴿ذهب السيئات عني﴾ :10اآلية 
 341 ﴿لوال أنزل عليه كنز﴾ :12اآلية 
 350 ﴿عشر سور مفتر ات﴾ :13اآلية 
 351 ﴿فأزوا بعشر سور﴾ :13اآلية 
 354 ﴿من كان ير د الحياة الدنيا﴾ :15اآلية 
 361 ﴿أفمن كان على بينة من ربه و تلوه شاهد منه﴾ :17اآلية 
 361 ﴿فال زُك في ِمر ة منه﴾ :17اآلية 
 362 ﴿أال لعنُة هللا على الظالمين﴾ :18اآلية 
 362 ﴿و بغونها ِعَوًجا﴾ :19اآلية 
 362 ﴿وهم باآلخرة هم كافرون﴾ :19اآلية 
 365 كانوا يبصرون﴾﴿ما كانوا يستطيعون السمع وما  :20اآلية 
 365 ﴿وضّل عنهم ما كانوا يفترون﴾ :21اآلية 
 365 ﴿الجرم أنهم في اآلخرة هم األخسرون﴾ :22اآلية 
 366 ﴿ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين﴾ :25اآلية 
 366 ﴿بادي الرأي﴾ :27اآلية 
 369 ﴿أنلزمكموها﴾ :28اآلية 
 372 أسألكم عليه ماال إْن أجرَي إال على هللا﴾﴿و ا قوم ال  :29اآلية 
 372 ﴿من ينصرني من هللا﴾ :30اآلية 
 374 ﴿وما أنتم بمعجز ن﴾ :33اآلية 
 377 ﴿وال ينفعكم ُنصحي إن أردُت أن أنصح لكم﴾ :34اآلية 
 377 ﴿وفار التّنور﴾ :40اآلية 
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 379 ﴿وما آمن معه إال قليل﴾ :40اآلية 
 380 ﴿ونادى نوح ابنه﴾ :42اآلية 
 381 ﴿أعظك أن زكون من الجاهلين﴾ :46اآلية 
 385 ﴿وأمم سنمتعهم﴾ :48اآلية 
 388 ﴿استغفروا ربكم ثم زوبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراًرا﴾ :52اآلية 
 389 ﴿وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك﴾ :53اآلية 
 390 ﴿فكيدوني﴾ :55اآلية 
 390 داّبة إال هو آخٌذ بناصيتها﴾﴿ما من  :56اآلية 
 390 ﴿نّجينا هوًدا والذين آمنوا معه برحمٍة مّنا ونّجيناهم من عذاٍب غليٍظ﴾ :58اآلية 
 391 ﴿وُأزبعوا في هذه الدنيا لعنًة و وَم القيامة﴾ :60اآلية 
 391 ﴿أال إّن عاًدا كفروا ربهم﴾ :60اآلية 
 392 فيها﴾﴿أنشأكم من األرض واستعمركم  :61اآلية 
 392 زدعونا/ زدعوننا :62اآلية 
 393 ﴿فما زز دونني غير ز سير﴾ :63اآلية 
 394 ﴿فَذروها زأكْل﴾ :64اآلية 
 394 ﴿زمتعوا في داركم﴾ :65اآلية 
 397 ﴿وأخذ الذين ظلموا الصيحُة﴾ :67اآلية 
 397 ﴿كأن لم َيغَنوا فيها﴾ :68اآلية 
 397 ﴿كفروا ربهم﴾ :68اآلية 
 398 ﴿أال ُبعًدا لثمود﴾ :68اآلية 
 398 ﴿قالوا سالًما قال سالم﴾ :69اآلية 
 400 ﴿جاء بعجل حنيذ﴾ :69اآلية 
 400 ﴿فلما رءا أيديهم﴾ :70اآلية 
 401 ﴿َنِكرهم﴾ :70اآلية 
 401 ﴿وأوجس منهم ِخيفة﴾ :70اآلية 
 401 ﴿وامرأُزه قائمٌة﴾ :71اآلية 
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 401 و لتى ءألُد وأنا عجوٌع وهذا بعلي شيً ا﴾﴿قالت يا  :72اآلية 
 402 ﴿رحمت هللا﴾ :73اآلية 
 402 ﴿يجادلنا في قوم لوط﴾ :74اآلية 
 403 ﴿وضاق بهم ذرًعا﴾ :77اآلية 
 404 ﴿قال يا قوم هؤالء بنازي﴾ :78اآلية 
 404 ﴿رجٌل رشيٌد﴾ :78اآلية 
 404 حّق﴾﴿قالوا لقد علمَت مالنا في بنازك ِمن  :79اآلية 
 405 ﴿قال لو أن لي بكم قوة﴾ :80اآلية 
 405 ﴿أو آوي إلى ركن شديد﴾ :80اآلية 
 406 ﴿وال يلتفْت منكم أحٌد إال امرأَزك﴾ :81اآلية 
 406 ﴿إّن موعَدهم الصْبُح أليس الصْبُح بقر ب﴾ :81اآلية 
 406 ﴿جعلنا عاليها سافلها﴾ :82اآلية 
 411 ب ير﴾﴿إني أراكم  :84اآلية 
 415 ﴿أوفوا المكيال والميزان﴾ :85اآلية 
 419 االقتصاد كله في آية واحدة :85اآلية 
 419 ﴿بقيُت هللا خيٌر لكم إن كنتم مؤمنين﴾ :86اآلية 
 420 ﴿أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء﴾ :87اآلية 
 421 ﴿اإلصالح ما استطعت﴾ :88اآلية 
 424 شقاقي﴾﴿ال يجرمنكم  :89اآلية 
 426 ﴿وما قوُم لوٍط منكم ببعيد﴾ :89اآلية 
 426 ﴿ولوال رهُطك لرجمناك﴾ :91اآلية 
 427 ﴿واز ذزموه وراءكم ظهرً ا﴾ :92اآلية 
 427 ﴿و ا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل﴾ :93اآلية 
 428 ﴿وأخذِت الذين ظلموا الصيحُة فأصبحوا في ديارهم جاثمين﴾ :94اآلية 
 428 ﴿فازبعوا أمَر ِفرَعوَن وما أمُر ِفرّعوَن برشيد﴾ :97اآلية 
 428 وبئس الورُد المورود﴾ ﴿ :98اآلية 
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 431 ﴿منها قائٌم وحصيد﴾ :100اآلية 
 432 ﴿وما عادوهم غير زتبيب﴾ :101اآلية 
 437 ﴿وكذلك أخذ ربك﴾ :102اآلية 
 437 ﴿وما نؤّخره إال ألجٍل معدود﴾ :104اآلية 
 437 ﴿يوم يأِت ال َزكّلم نفٌس إال بإذِنه﴾ :105اآلية 
 438 ﴿فمنهم شقيٌّ وسعيٌد﴾ :105اآلية 
 438 ﴿فأما الذين َشُقوا﴾ :106اآلية 
 438 ﴿وأما الذين ُسعدوا﴾ :108اآلية 
 438 ﴿عطاًء غير مجذوذ﴾ :108اآلية 
 439 ﴿وإّن كاًل لّما َليوفيّنهم ربك أعماَلهم﴾ :111اآلية 
 439 ﴿وأقم الصالة  رفي النهار وُعَلًفا ِمَن الليل﴾ :114اآلية 
 439 ﴿إّن الحسناِت ُيذهبَن السيئاِت﴾ :114اآلية 
 440 ﴿واصِبْر فإّن هللا ال ُيضيع أجَر الُمحسنين﴾ :115اآلية 
 441 ﴿فلوال كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في األرض﴾ :116اآلية 
 441 ﴿إال قلياًل ممن أنجينا منهم﴾ :116اآلية 
 441 ﴿وال يزالون م تلفين ... ولذلك خلقهم﴾ :118اآلية 
 442 ﴿وزّمت كلمُة ربك ألمألّن جهّنم ِمَن الجّنة والّناس أجمعين﴾ :119اآلية 
ُسل ما نثّبُت به فؤاَدك﴾ :120اآلية   443 ﴿وكاًل نقصُّ عليك ِمن أنباء الرُّ
 443 ﴿وجاءك في هذه الحق﴾ :120اآلية 
 443 ﴿اعملوا على مكانتكم إّنا عاملون﴾ :121اآلية 

  
  (12سورة يوسف )

 445 ﴿وإن كنت﴾ :3اآلية 
 452 ﴿رأيتهم لي ساجدين﴾ :4اآلية 
 454 ﴿فيكيدوا لك كيًدا﴾ :5اآلية 
 455 ُعصبة﴾﴿قالوا َليوسُف وأخوه َأحبُّ إلى أبينا مّنا ونحن  :8اآلية 
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 458 ﴿ا رحوه أرًضا﴾ :9اآلية 
 460 ﴿قال قائل منهم ال زقتلوا يوسَف وألقوه في َغيابة الُجّب﴾ :10اآلية 
 461 ﴿إن كنتم فاعلين﴾ :10اآلية 
 464 ﴿الذئب﴾ :13اآلية 
 465 ﴿وأوحينا إليه﴾ :15اآلية 
 469 ﴿ذهبنا نستبق﴾ :17اآلية 
 471 لنا﴾﴿وما أنت بمؤمن  :17اآلية 
 475 ﴿سّولت لكم أنفسكم﴾ :18اآلية 
 477 ﴿فصبر جميل﴾ :18اآلية 
 480 ﴿يا بشرى﴾ :19اآلية 
 484 ﴿وَشَرْوُه بثمٍن َبْ ٍس دراهَم معدودٍة﴾ :20اآلية 
 485 ﴿ولنعلمه من زأو ل األحاديث﴾ :21اآلية 
 487 ﴿وهللا غالب على أمره﴾ :21اآلية 
 496 أحسَن َمثواي﴾﴿رّبي  :23اآلية 
 502 ﴿التي هو في بيتها﴾ :23اآلية 
 505 ﴿واستبقا الباب﴾ :25اآلية 
 507 ﴿وآزْت كل واحدة منهن سّكيًنا﴾ :31اآلية 
 509 ﴿حاش هلل﴾ :31اآلية 
 512 ﴿ما هذا بشًرا﴾ :31اآلية 
 515 ﴿وليكونْن من الصاغر ن﴾ :32اآلية 
 517 اآليات﴾﴿من بعد ما رأوا  :35اآلية 
 519 ﴿إني أراني﴾ :36اآلية 
 522 ﴿وأما اآلخر فيصلب﴾ :41اآلية 
 524 ﴿اذكرني عند ربك﴾ :42اآلية 
 540 ﴿أضغاث أحالم﴾ :44اآلية 
 544 ﴿فأرسلون﴾ :45اآلية 
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 546 ﴿حصحص الحق﴾ :51اآلية 
 549 ﴿فلما كلمه﴾ :54اآلية 
 553 حفيظ عليم﴾﴿اجعلني على خزائن األرض إني  :55اآلية 
 555 هل  لب الوالية :55اآلية 
 556 ﴿اجعْلني على خزائِن األرض﴾ :55اآلية 
 560 ﴿يتبوأ منها حيث يشاء﴾ :56اآلية 
 567 ﴿خيٌر للذين آمُنوا وكانوا يتقون﴾ :57اآلية 
 569 ﴿فعرفهم وهم له منكرون﴾ :58اآلية 
 570 ﴿ولّما جهزهم بَجهاعهم﴾ :59اآلية 
 572 ﴿ائتوني بأخ لكم من أبيكم﴾ :59اآلية 
 577 ﴿وإنا لفاعلون﴾ :61اآلية 
 580 ﴿اجعلوا بضاعتهم في رحالهم﴾ :62اآلية 
 581 ﴿فاهلُل خيٌر حافًظا﴾ :64اآلية 
 583 ﴿ذلك كيل يسير﴾ :65اآلية 
 585 ﴿وما أغني عنكم﴾ :67اآلية 
 594 ﴿ال زدخلوا من باب واحد﴾ :67اآلية 
 596 ﴿إنكم لسارقون﴾ :70اآلية 
 602 الُجعالة :72اآلية 
 609 ﴿زاهلل﴾ :73اآلية 
 611 ﴿جزاؤه َمن ُوجد في َرْحله فهو جزاؤه﴾ :75اآلية 
 613 ﴿دين الملك﴾ :76اآلية 
 616 ﴿فأسّرها يوسف في نفسه﴾ :77اآلية 
 622 ﴿خلصوا نجًيا﴾ :80اآلية 
 623 يوسف﴾﴿ما فّر تم في  :80اآلية 
 625 ﴿وما كنا للغيب حافظين﴾ :81اآلية 
 628 ﴿فهو كظيم﴾ :84اآلية 
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 630 ﴿مّسنا وأهَلنا الضّر﴾ :88اآلية 
 632 ﴿بضاعة مزجاة﴾ :88اآلية 
 636 ﴿من يتق و صبر﴾ :90اآلية 
 638 ﴿ال زثر ب عليكم﴾ :92اآلية 
 639 ﴿قميص يوسف﴾ :93اآلية 
 641 بصيًرا﴾﴿يأِت  :94اآلية 
 644 ﴿ر ح يوسف﴾ :94اآلية 
 645 ﴿ضاللك القديم﴾ :95اآلية 
 647 ﴿فلما أن جاء البشير﴾ :96اآلية 
 651 ﴿إن ربي لطيف﴾ :100اآلية 
 657 ﴿إن ربي لطيف﴾ :100اآلية 
 665 آيتان في سورة يوسف :103اآلية 
 666 مشركون﴾﴿وما ُيؤمُن أكثُرهم باهلل إال وهم  :106اآلية 
 671 ﴿وما أرسلنا ِمن قبلك إال رجااًل ُنوحي إليهم﴾ :109اآلية 
 673 ﴿كيف كان عاقبة الذين من قبلهم﴾ :109اآلية 
 673 ﴿فنجي من نشاء﴾ :110اآلية 

 

*** 

 زم المجلد الرابع بحمد هللا

 و ليه المجلد ال امس بإذن هللا

 

 


